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Abstrakt 

Syftet med den här studien har varit att ta reda på huruvida muntlig matematisk 
kommunikation kan stödja elevernas utveckling av grundskolans fem förmågor. Studien 
påvisar att muntlig kommunikation är ett undervisningsmoment som ej får förbises för 
elevernas möjlighet att uppnå grundskolans förmågor. Detta understryks med en 
bakgrund där kommunikation i stort, förmågorna samt den muntliga matematiska 
kommunikationen behandlas. Vidare följer en metodpresentation där det redogörs för 
studiens design, sökprocessen samt de etiska principer som denna studie har tagit hänsyn 
till. Resultatet presenteras i form av peer – review artiklar som på olika sätt stödjer den 
muntliga matematiska kommunikationen, påvisar för hur man kan uppnå grundskolans 
fem förmågor via muntlig kommunikation och ger konkreta undervisningstips på hur man 
kan bedriva en kommunikativ matematikundervisning. Slutligen behandlas metoden, 
bakgrunden och resultatet i en diskussion där de dels ställs mot varandra men även stärker 
varandra. I diskussionen förekommer det även en del egna tankar från författaren av 
denna systematiska litteraturstudie. De egna tankarna styrks alltid av vad bakgrunden 
samt resultatet har delgett. 

 

 

 

Nyckelord: Oral communication, math*, pupils, middle school, classroom, 
communication, matematik, kommunikation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehåll 
1.Inledning .................................................................................................................. 1 

2. Syfte och frågeställning .......................................................................................... 3 

3. Bakgrund ................................................................................................................ 3 

3.1 Vad är kommunikation? – Vygotskys tankar ..................................................... 3 

3.2 Kommunikation inom matematikämnet ............................................................. 4 

3.2.1 Det muntliga matematiska språket – begreppskommunikation .............................. 4 

3.2.2 Lärare och elev kommunikation ............................................................................. 4 

3.2.3 Elev och elev kommunikation ................................................................................ 5 

3.2.4 Skriftlig matematisk kommunikation kan gynna den muntliga matematiska 
kommunikationen ........................................................................................................... 5 

3.2.5 Komplexiteten med muntlig matematisk kommunikation ........................................ 6 

3.3 Grundskolans fem förmågor inom ämnet matematik ......................................... 6 

3.3.1 Begreppsförmågan ................................................................................................ 7 

3.3.2 Problemlösningsförmågan ..................................................................................... 7 

3.3.3 Resonemangsförmågan ........................................................................................ 7 

3.3.4 Kommunikationsförmågan ..................................................................................... 8 

3.3.5 Procedursförmågan ............................................................................................... 8 

4. Metod ...................................................................................................................... 8 

4.1 Studiens design................................................................................................. 8 

4.1.1 Motivera varför studien görs .................................................................................. 9 

4.1.2 Formulera frågor som går att besvara .................................................................... 9 

4.1.3 Formulera en plan för litteraturstudien ................................................................... 9 

4.1.4 Bestämma sökord och sökstrategi ......................................................................... 9 

4.1.5 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 
rapporter ........................................................................................................................ 9 

4.1.6 Kritisk värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå ................... 9 

4.1.7 Analysera och diskutera resultat ............................................................................ 9 

4.1.8 Sammanställa och dra slutsatser ..........................................................................10 

4.2 Etiska övervägande......................................................................................... 10 

4.3 Urval ................................................................................................................ 10 

4.3.1 Förutsättningar .....................................................................................................10 

4.3.2 Giltighet ................................................................................................................11 

4.3.3 Konsistens ............................................................................................................11 

4.3.4 Implikationer .........................................................................................................11 



 
 

4.3.5 Betydelse .............................................................................................................11 

4.4 Datainsamling ................................................................................................. 12 

4.4.1 Sökord ..................................................................................................................12 

4.4.2 Presentation av databaserna ................................................................................13 

4.5 Sökprocessen ................................................................................................. 13 

4.5.1 Tabell 1 – sökträffar i Summon .............................................................................13 

4.5.2 Tabell 2 – sökträffar från Libris .............................................................................14 

4.5.3 Tabell 3 – sökträffar från ERIC proquest ...............................................................14 

4.6 Dataanalys ...................................................................................................... 15 

4.6.1 Kvalitetsgranskning ..............................................................................................15 

4.6.2 Analys av vald litteratur.........................................................................................16 

4.6.3 Presentation av utvald litteratur ............................................................................16 

4.6.4 Tabell 4 – presentation av artiklarna .....................................................................16 

4.6.5 Sammanfattning av artiklarna ...............................................................................17 

5. Resultat ................................................................................................................ 19 

5.1 Begreppsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk 
kommunikation ...................................................................................................... 20 

5.2 Resonemangsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk 
kommunikation ...................................................................................................... 20 

5.3 Kommunikationsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk 
kommunikation ...................................................................................................... 21 

5.4 Procedursförmågansförmågans och problemlösningsförmågans möjlighet att 
utvecklas via muntlig matematisk kommunikation ................................................. 22 

5.5 Utveckling av grundskolans förmågor via muntlig matematisk kommunikation 
kan gynnas av skriftlig matematisk kommunikation .............................................. 22 

5.6 Resultatsammanfattning ................................................................................. 23 

6. Diskussion ............................................................................................................ 23 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................. 23 

6.1.1 Fördelar med en generell sökning ........................................................................24 

6.1.2 Nackdelar med en generell sökning ......................................................................24 

6.1.3 Metoden ur ett generellt perspektiv .......................................................................25 

6.1.4 Sammanfattning av metoddiskussionen ...............................................................25 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................... 25 

6.2.1 Elevers möjlighet till utveckling av begreppsförmågan via muntlig matematisk 
kommunikation ..............................................................................................................26 

6.2.2 Elevers möjlighet till utveckling av resonemangsförmågan och 
kommunikationsförmågan via muntlig matematisk kommunikation ....................... 27 



 
 

6.2.3 Elevers möjlighet till utveckling av procedursförmågan via muntlig matematisk 
kommunikation ...................................................................................................... 28 

6.2.4 Elevers möjlighet till utveckling av problemlösningsförmågan via muntlig 
matematisk kommunikation ...........................................................................................29 

6.2.5 Sammanfattning av resultatdiskussionen ..............................................................29 

7. Slutsats ................................................................................................................. 30 

7.1 Förslag till fortsatta studier .............................................................................. 30 

8. Referenser ............................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1.Inledning 

Att kommunicera muntligt har varit människans sätt att uttrycka sig i miljoner år. Från att 
barn föds uppmuntras de till att kommunicera. Först via skrik, sedan via gurgel, vid ett 
års ålder brukar första ordet komma och sen vid tre års ålder kan de allra flesta barn 
uttrycka sig muntligt. Denna muntliga kommunikation uppmuntras sen ännu mer av 
skolan och dess undervisning. Skillnaden är att nu ska kommunikationen ske på ett 
systematiskt och lärorikt sätt. Uppmuntran till kommunikation deltar även Skolverket 
(2016) i då dagens läroplan slår fast att matematiken är ett ämne som ska speglas av 
kommunikation, Skolverket (2016, s.11) skriver följande; ”Kursplanen i matematik 
tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus på användningen av matematik i 
olika sammanhang och situationer” 
 
Det är inte bara Skolverket som benämner matematiken som ett kommunikativt ämne, 
även Sterner (2015, s.17) håller med. Hon skriver följande; ”Genom kommunikation i 
matematik ges eleven möjlighet att såväl lära sig att kommunicera matematiskt som att 
lära sig ett matematiskt innehåll.”. Vidare skriver Riesbeck (2000, s.34–35) att om 
eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande kräver det att eleverna via språket får chansen 
att bearbeta sina tankar. Slutligen påvisar Lindberg (2001, s.6) att vilket språk som 
eleverna använder spelar stor roll för elevernas möjlighet till att muntligt kommunicera 
matematik. Lindberg (2001, s.6) konstaterar att då eleverna främst använder sig av 
vardagliga begrepp under matematikundervisning istället för matematiska begrepp 
utvecklar inte eleverna en djupare förståelse för matematiken.    
 
Att matematiken är ett kommunikativt ämne återspeglas dock tyvärr inte alltid i 
undervisningen. Under alla mina fyra matematikkurser har jag observerat och intervjuat 
både lärare och elever på min VFU-skola. Alla gånger som jag har observerat en 
matematiklektion ser den ungefär likadan ut. Läraren kommer in, förklarar kort vad 
dagens lektion kommer att bestå av och hur långt som eleverna förväntas komma i 
läroboken under denna lektion. Under intervjuer med läraren har det framgått att hen 
gärna skulle vilja ha mer muntlig kommunikation men att det inte hinns med. Utifrån mitt 
perspektiv innebär detta att elevernas möjlighet till att utveckla t.ex. 
kommunikationsförmågan och resonemangförmågan försvåras.  
 
Bilden av den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen som tiden på min 
VFU-skola har gett mig är jag inte ensam om att dela. Skolinspektionen (2009, s.8) delger 
i sin granskning av den svenska skolan matematikundervisning, följande; 
 

Vidare dominerar enskilt arbete under lektionerna. Detta får konsekvensen att 
gemensamt samtal om matematiska fenomen får för litet utrymme i förhållande till 
mekaniskt räknande i läroboken. 

 
Utöver det har även OECD (2015) granskat den svenska skolan. Granskningen har visat 
att resultaten i den svenska skolan har sjunkit flera år i rad på internationella test såsom 
PISA. OECD (2015, s.28) granskning visade att de lågpresterande eleverna i matematik 
blir allt fler, mellan 2003 och 2012 ökade antalet lågpresenterande med 10%. Den största 
ökningen i alla OECD (2015) länder enligt OECD (2015). 
 
Det fick mig att börja fundera kring den bristfälliga muntliga kommunikationen i 
matematikundervisningen som Skolinspektionen (2009, s.8) påvisar, kan det vara en av 
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orsakerna till att de lågpresterande eleverna blir allt fler? Om den är det, varför utövas 
den inte mer i dagens klassrum? Kanske är det kunskapen kring vad matematisk 
kommunikation är som inte är tillräckligt god hos lärarna? Eller kanske är det bristen på 
uppgifter för eleverna att kunna genomföra muntligt. Eller kanske är det traditionen kring 
hur matematikundervisningen ska utformas som lever kvar allt för starkt i den svenska 
skola. Man skulle också kunna tänka sig att det handlar om tidsbrist. 
 
Huruvida det handlar om tidsbrist eller bristen på undervisningsmetodik kommer denna 
studie ej att behandla. Däremot kommer den att bearbeta vilken innebörd som matematisk 
kommunikation har för undervisningen. Smagorinsky (2007, s.64) skriver följande;   
 

Through speech, people express what is on their minds. They in turn help to 
structure a society through the ways in which their speech both con- structs a 
reality and brings it to order so that others may move easily within it. Further, 
speech serves not only as this means of representing a world; the process of 
speaking itself often serves as a vehicle through which new thoughts emerge. 

 
Det är utifrån detta citat som studiens syfte och frågeställning har framkommit. Slutligen, 
denna litteraturstudie hoppas jag ska väcka en tanke kring hur man som lärare bedriver 
en kommunikativ matematisk undervisning i skolan. Bedriver man den såsom 
forskningen påvisar att det är gynnsamt för eleverna att den bedrivs eller bedrivs den 
utifrån ett traditionsenligt sätt. Litteraturstudien hoppas jag även ska bidra till en större 
förståelse vad matematisk kommunikation faktiskt innebär samt hur man kan förena 
muntlig matematisk kommunikation med förmågorna som berör mellanstadiet. Slutligen, 
förhoppningen är även att jag som ska lärarstudent ska få med mig kunskaper som ska 
gynna mig i mitt framtida yrke då mitt mål som matematiklärare är att bedriva en 
kommunikativ undervisning där möjligheten ges till eleverna att uppnå fler förmågor med 
hjälp av kommunikation. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet är att synliggöra för hur muntlig matematisk kommunikation kan hjälpa eleverna 
till att utveckla grundskolans förmågor inom ämnet matematik, de förmågor som 
behandlas är; kommunikationsförmågan, begreppsförmågan, procedursförmåga, 
problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan. Utifrån syftet har följande 
frågeställning framkommit;   

- Vad har muntlig matematisk kommunikation för betydelse för elevernas möjlighet 
till att utveckla grundskolans förmågor inom matematikämnet? 

3. Bakgrund 

Rubriken kommer att förklara vad matematisk kommunikation samt muntlig matematisk 
kommunikation innebär samt att presentera de fem förmågorna. Rubriken inleds med att 
utifrån vetenskapens perspektiv förklara vad matematisk kommunikation innebär. Vidare 
följer ett stycke där muntlig kommunikation beskrivs samt hur skriftlig kommunikation 
kan gynna den muntliga kommunikationen. Under det stycket utvecklas även muntlig 
kommunikation utifrån perspektiven; lärare och elev kommunikation och elev till elev 
kommunikation. Slutligen följer ett stycke där grundskolans förmågor inom 
matematikämnet sammanfattas.  

3.1 Vad är kommunikation? – Vygotskys tankar 

Skollagen (2010) uttrycker i artikel 5§ att vetenskap och beprövad erfarenhet ska ligga 
till grund för undervisningen. I samband med en undervisning som ska vila på vetenskap 
och även vara kommunikativ skulle man kunna koppla det till de sociala teorierna som 
Vygotsky skriver om. Smagorinsky (2007, s.64) skriver att utifrån Vygotskys teori hjälper 
kommunikation elever att uttrycka vad de tänker kring t.ex. en matematikuppgift. Vidare, 
menar Smagorinsky att Vygotskys teori är att talet är en direkt länk från en persons tankar. 
Om en person uttalar vad den tänker kommer nya kunskapsdörrar att öppnas, både för 
personen som har tankarna men även för de som lyssnar. Enligt Smagorinsky (2007, s.62) 
så kan den typ av tankegångar både delges i grupp men även enskilt. Han skriver att 
Vygotsky tänkte att även fast man för en monolog med sina tankar så blir det en typ av 
dialog då man bollar sina erfarenheter. Slutligen, beskriver Smagorinsky (2007, s.65) att 
helklassundervisning även kan fungera som en väg för eleverna att uttrycka sina tankar 
men enbart om den dialogen bedrivs med öppenhet, medvetenhet, uppmuntran samt 
spontan kommunikation. I denna typ av muntlig kommunikation innehar läraren en 
betydande roll. 

Vygotskys teorier innefattar även en del av begreppets betydelse för språket då han 
intresserade sig för vilka begrepp som används i skolan samt i vardagen. Riesbeck (2000, 
s.32–33) skriver att om eleverna ej får möjlighet att lära sig de matematiska begreppen 
kommer inte heller eleverna att kunna utveckla sitt språk. Riesbeck (2000, s.32–33) 
poängterar även begreppen ska delas in i två olika kategorier, vetenskapliga och spontana. 
De vetenskapliga och de spontana begreppen hör samman trots att deras 
inlärningssituation är olika. De vetenskapliga begreppen lärs in via undervisningen och 
de spontan får eleverna med sig från sin vardag men om eleverna ej har med sig de 
spontana begreppen kommer de inte kunna ta till sig de vetenskapliga begreppen. 
Slutligen, Riesbeck (2000, s.32–33) menar att för att eleverna ska kunna få ett utvecklat 
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språk är det nödvändigt att eleverna lär sig de begrepp som krävs för den typen av 
kommunikation. 

Utöver att Smagorinsky (2007) och Riesbeck (2000) skriver om Vygotsky så skriver även 
Sterner (2015, s.18) om honom. Sterner skriver om perspektivet; thinking as 
communication. Vilket innebär; att elevernas tankar utvecklas genom att dem får 
möjligheten till att uttrycka de via kommunikation. Utöver att eleverna får uttrycka sina 
tankar via kommunikation får de även via kommunikation träna på att utveckla sina tankar 
enligt Sterner (2015, s.18). Slutligen, menar Sterner (2015, s.18) att när läraren 
kommunicerar i klassrummet försöker eleverna att imitera det språk som läraren 
använder, vilket innebär fördelar men även en nackdel. Nackdelen som Sterner (2015, 
s.18) ser är att eleverna kan komma att börja använda ett språk som de inte behärskar till 
hundra procent. 

3.2 Kommunikation inom matematikämnet 

Skolverket (2011a, s.11) skriver att ett av syftena med matematikundervisningen är att 
eleverna ska utveckla sitt matematiska språk, detta för att kunna anpassa sitt språk efter 
mottagare eller sammanhang. Vidare utvecklar Skolverket (2011a, s.11) vad matematisk 
kommunikation innebär. De skriver att matematisk kommunikation kan te sig på olika 
sätt, det innebär inte bara att man muntlig kommunicerar matematik. Det kan också 
innebära att eleverna skriftligt kommunicerar sin matematik och de betonar också att 
matematisk kommunikation även sker när eleverna lyssnar på sina klasskamraters 
resonemang. Skolverket (2011a, s.11) belyser även att det inte är fören eleverna har lärt 
sig att kommunicera matematik som de verkligen kan utnyttja hela matematiken. 

3.2.1 Det muntliga matematiska språket – begreppskommunikation 

Inom ramen för en muntlig matematisk kommunikation finns det vissa aspekter att ta 
hänsyn till, en av dessa aspekter lyfter Lindberg (2001, s.6) upp. En aspekt är att det i 
dagens skola sker en bristfällig begreppskommunikation som gör att det muntliga 
matematiska språket uteblir (Lindberg, 2001, s.6). Lindberg (2001, s.6) pekar på att 
eleverna relativt ofta använder sig av sitt vardagsspråk under en matematisk 
kommunikation. Detta innebär att eleverna kommunicerar muntligt kring matematik 
istället för att använda matematikens språk för att förklara sin syn på matematiken. Vilket 
i sin tur enligt Sterner (2015, s.16–18) innebär att elevernas muntliga kommunikation ej 
blir matematisk. Vidare, förklarar Sterner att för att en muntlig kommunikation ska bli 
matematisk krävs det att eleverna använder sig av det matematiska språket samtidigt som 
eleverna försöker att tolka uppgiften. Slutligen, påpekar även Sterner (2015, s.16–18) 
lärarens roll i en muntlig matematisk kommunikation. Om läraren använder sig av ett 
matematiskt språk under undervisningen kommer eleverna automatiskt att börja 
kommunicera matematiskt under lektionerna (Sterner, 2015, s.16–18). Detta bekräftas 
även av Lindberg (2001, s.6), hon påpekar även det är viktigt att läraren ger eleverna tid 
till att byta mellan vardagsspråk och det matematiska språket. 

3.2.2 Lärare och elev kommunikation 

I ett klassrum finns det två aktörer som ska samspela med varandra; elever och lärare. 
Skolverket (2016, s. 15) skriver att eleven tillsammans med sin lärare ska ta ansvar för 
sin utbildning. Lindberg (2001, s.5) skriver att det didaktiska ansvaret ligger på läraren 
men att man för den sakens skull inte ska glömma bort elevens betydelse i sin egen 
undervisning. Snarare är elevens delaktighet lika viktig enligt Lindberg (2011, s.5), hon 
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skriver att om inte eleverna är inblandade i sin inlärning kommer deras 
kunskapsutveckling att hämnas. Vidare, beskriver Lindberg (2001, s.5) att ett matematiskt 
klassrum oftast är styrt av en lärare där det är lärarens regler och ramar som styr hur den 
muntliga kommunikationen ska ske. Enligt Lindberg (2001, s.5) styr även läraren 
elevernas svar genom att dels ställa frågor som inte kräver utvecklade svar men även 
genom att läraren aldrig ger eleven utrymme till att utveckla sin kommunikation. Aspelin 
(2016, s. 63) skriver att inom ramar för lärarens komplexa yrke finns det några olika vägar 
som man kan välja att gå i sin undervisning. En av de vägarna är en kommunikativ väg 
där fokus ligger på att bygga relationer med eleverna för att på så sätt få ett ämne 
intressant. Via muntlig kommunikation kan man enligt Aspelin (2016, s. 26–27) skapa 
sociala band som i sin tur gör att eleverna och läraren agerar samspelt med varandra. 
 
3.2.3 Elev och elev kommunikation 

Att muntlig kommunicera tillsammans med sina klasskamrater kan hanteras på olika sätt. 
Lindberg (2001, s.4–5) skriver att ett sätt är att använda grupparbeten då det ger eleverna 
möjlighet till att resonera tillsammans med andra. Vidare beskriver Lindberg (2001, s.4–
5) att läraren har ett stort didaktiskt ansvar för att eleverna uppnår det önskade resultatet 
av grupparbetet. Läraren inte bara ska finnas tillgänglig för eleverna om ett behov av hjälp 
uppstår utan det är även bra om hen under tiden som det matematiska gruppsamtalet pågår 
går runt och lyssnar på eleverna för att stämma av om eleverna dels använder sig av ett 
matematiskt språk men även för uppmärksamma om eleverna har förståelse för vad det 
är som de gör (Lindberg, 2001, s.4–5). 

Vidare, ger Riesbeck (2000, s. 20–22) lite kritik mot svenska grupparbeten. Hon beskriver 
att det är vanligt att läraren i svenska klassrummet bryter mitt i grupparbetet för att ställa 
olika frågor som hör ihop med grupparbetet. Detta menar Riesbeck (2000, s.20–22) kan 
göra att undervisningen blir lite ryckig och rörig. 

Slutligen bidrar även Sterner (2015, s.18–19) sin syn på elever och dess kommunikation 
i klassrummet. Hon skriver att klasskamrater och lärare ofta upplever svårighet med att 
förstå när en elev muntlig kommunicera sin lösning. Därför betonar Sterner (2015, s.18–
19) att det viktigt att eleverna är ytterst tydliga och precisa när de ska förklara sina tankar 
eller idéer. 

3.2.4 Skriftlig matematisk kommunikation kan gynna den muntliga matematiska 
kommunikationen 

Att utöva kommunikation i ett matematiskt klassrum innebär inte bara att eleverna får 
möjlighet att kommunicera muntligt. Det kan lika gärna innebära att eleverna får 
kommunicera skriftligt. Sterner (2015, s.16) skriver i enlighet med Skolverket (2011b) att 
matematisk kommunikation kan ske genom att eleverna talar, skriver, lyssnar eller 
visualiserar. Matematisk kommunikation behöver med andra ord inte betyda att eleverna 
kommunicerar via samtal utan matematisk kommunikation kan även ske enskilt. 

Detta betonar även Kostos och Shin (2010, s. 223), de beskriver att muntlig 
kommunikation kan te sig på olika sätt. De menar att det viktigaste är att eleverna får 
någon typ av plattform för att utveckla sina resonemang och tankegångar. En plattform 
som kan hjälpa eleverna till att använda de korrekta termerna. Vidare, att skriva ned sina 
tankar menar Kostos och Shin (2010, s.225) hjälper eleverna till att strukturera upp sina 
tankar vilket i sin tur kan hjälpa dem vidare i den matematiska processen. Till sist, skriver 
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de att genom att kommunicera skriftligt till t.ex. läraren kan eleverna tydligt precisera vad 
de kan och vad de behöver utveckla sett utifrån ett matematiskt perspektiv. 

Teledahl (2016, s.26–28) skriver även hon om den skriftliga kommunikationen och hur 
den används i klassrummet, då främst i samband med problemlösning. Teledahl (2016, 
s.26-28) menar att det i dagens klassrum är vanligt låter eleverna skriva ned sina 
tankegångar, resonemang eller metoder under processen av problemlösning. Dessa 
skriftliga anteckningar presenteras och diskuteras med andra klasskamrater i t.ex. par, 
vilket leder till en gemensam förståelse. Slutligen riktar Teledahl (2016, s.26–28) en del 
kritik mot hur skolan hanterar den skriftliga kommunikationen. Hon beskriver att det finns 
två typer av skriftlig kommunikation, den personliga och den offentliga. Den personliga 
är som namnet antyder en privat loggbok och den offentliga är en loggbok som både lärare 
och klasskamrater kan få ta del av.   

3.2.5 Komplexiteten med muntlig matematisk kommunikation 

Riesbeck (2000, s. 27–28) delger även hon den muntliga kommunikationens betydelse 
för eleven men hon bidrar även med en syn som visar dess komplexitet. Eftersom eleverna 
är delaktiga i flertalet kommunikationstillfällen per dag krävs det att de känner till de 
regler som exciterar för just den typen av kommunikation (Riesbeck, 2000, s.27–28). 
Riesbeck (2000, s.27–28) beskriver dock inte bara kommunikationens komplexitet utan 
skriver även om dess styrkor. Hon skriver att man via muntlig kommunikation blir 
medlem i en social grupp t.ex. ett klassrum. Riesbeck (2000, s.27–28) påpekar även att 
kommunikation uttrycker vilka kunskaper det är som eleverna besitter. 

Freitas (2013) diskuterar även hon en baksida med muntlig kommunikation och då inom 
ramen för lärare- och elevkommunikation. I sin bakgrund skriver Freitas (2013, s.288) att 
under lektioner är det relativt ofta som läraren ber lär eleverna att tänka högt. Anledning 
till denna typ av fråga kan enligt Freitas (2013, s.288) vara att läraren vill synliggöra 
elevernas tankegångar, bredda hur eleverna ser på vad som är matematikundervisning och 
utveckla elevernas förmåga till problemlösning. Varför det är problematiskt att använda 
en fras som t.ex.; vad tänkte du? förklarar Freitas (2013, s.288) med att skriva att en 
enskild tankegång inte är direkt kopplad till språket, talspråket aldrig kan omvandla 
tankarna. Med andra ord, Freitas (2013, s.288) menar att det enda som den frasen gör är 
att den förhindrar eleverna till att tänka klart och att talspråket blir lidande. Hennes studie 
som baserar sig på denna typ av fråga återfinns i rubriken; 5. Resultat. 
 
Slutligen, Freitas (2013) resonemang stärks av Sterner (2015, s. 19), som också har riktat 
in sig på de frågor som läraren ställer. Sterner (2015, s.19) lyfter upp en problematik som 
innebär att läraren ställer frågor som gör att eleverna enbart behöver upprepa det som 
läraren nyss har sagt. Frågornas syfte är enbart att ta reda på vad eleverna redan vet. Det 
ges med andra ord ingen möjlighet för eleverna att uttrycka sina matematiska tankar. För 
att förhindra detta förespråkar Sterner (2015, s.9) att läraren istället kan återberätta 
elevernas förklaringar på ett medvetet och klargörande sätt. 
 
3.3 Grundskolans fem förmågor inom ämnet matematik  

Som beskrivet i inledning ser Skolverket (2016, s.11) matematiken som ett 
kommunikativt ämne där undervisning bedrivs inom ramen för de förmågor och det 
centrala innehåll som matematikämnet innefattar. Skolverket (2011a & 2011b) skriver att 
det inom matematikämnet finns sju olika förmågor att förhålla sig till; begreppsförmågan, 
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procedurförmågan, problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan, 
kommunikationsförmågan, modelleringsförmågan och relevansförmågan. För 
grundskolan är det främst de fem förstnämnda som undervisningen syftar till att utveckla. 
Därmed är det även de som denna studie kommer att behandla. Dessutom förklarar 
Skolverket (2011b) att dessa förmågor inte ska bli förknippat till något specifikt 
matematiskt innehåll utan den specifika kunskapen som eleverna ska få ta del av finner 
man i det centrala innehållet.  

3.3.1 Begreppsförmågan 

Skolverket (2011a, s.9–10) skriver att begreppsförståelse är av största betydelse för att 
kunna förstå matematiken. Att behärska ett begrepp innebär en rad olika delmoment men 
några är att kunna kommunicera ut t.ex. vad som är skillnad på median och medelvärde 
eller att kunna förklara en cirkels diameter via t.ex. en bild. Skolverket (2011b) skriver 
även att genom att använda begrepp kommer matematikens sammanhang att tydliggöras. 
Slutligen förklarar Skolverket (2011b) att begreppsförmågan innebär att kunna använda 
begreppen i olika sammanhang och olika representationer. Vilket även betonas i 
nedanstående förmåga från läroplanen (2016, s.63); 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

3.3.2 Problemlösningsförmågan 

Problemlösningsförmågan är enligt Skolverket (2011a, s.8–9) den förmågan som 
innefattar flest delar av matematiken då dess innehåll ej är bestämt. Förmågan uttrycks 
på följande sätt i läroplanen (2016, s.63); 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 

Problemen kan utgå ifrån elevens vardag, fantasi eller historiska händelser. Den kan 
inneha flertalet olika räknesätt och kan lösas på olika vis beroende på elevens 
erfarenheter. Det som däremot är gemensamt med problemlösningsuppgifter är att de ska 
uppmuntra eleverna till att matematiskt kommunicera ut deras lösningar skriver 
Skolverket (2011b). 

3.3.3 Resonemangsförmågan 

I läroplanen (2016, s.63) förkortar Skolverket resonemangsförmågan så här; 

Föra och följa matematiska resonemang 
 

Vidare beskriver Skolverket (2011b) att kunna föra ett resonemang innebär att antingen 
enskilt eller tillsammans med andra kunna förklara, argumentera, resonera och ifrågasätta 
t.ex. matematiska problem. Ytterligare, genom att föra ett resonemang menar Skolverket 
(2011a, s.11) att eleverna får möjlighet att kommunicera ut olika slags lösningar. Sterner 
(2015, s.22) förklarar även begreppet resonemang närmare med att säga att det blir ett 
matematiskt resonemang är när eleverna formulerar ett påstående som de sedan ska 
förklara, om påståendet är rätt eller fel är av mindre betydelse. 
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3.3.4 Kommunikationsförmågan 

I likhet med flera av de andra förmågorna har kommunikationsförmågan ett brett 
spektrum som gör den tillgänglig i flera delar inom ramen matematikundervisningen. 
Skolverket (2011b) redogör att eftersom kommunikationsförmågan kan se olika ut 
beroende på vilka uttrycksformer som används är det viktigt att eleverna känner till hur 
de kan kommunicera via olika uttrycksformer. Detta betonas i läroplanen (2016, s.63) där 
följande förmågan finns; 

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 
Skolverket (2011a, s.11) kommenterar även att kommunicera matematik innebär att 
eleverna ska kunna utrycka sig kommunikativt antingen muntligt eller skriftligt, antingen 
enskilt eller tillsammans med andra. Vidare ska kommunikationen bidra till att eleverna 
utvecklar sitt matematiska språk så att de kan anpassa språket till mottagaren. 

3.3.5 Procedursförmågan 

Skolverket (2011a) förklarar att procedursförmågan innebär att eleverna kan lösa enklare 
rutinuppgifter. Det ingår även att eleverna ska kunna välja rätt metod till rutinuppgiften. 
Skolverket (2011a, s.9) betonar att metoden för rutinuppgiften kan se olika ut beroende 
på hur långt eleven har kommit i sin matematiska utveckling. Vidare skriver Skolverket 
(2011b) att det i procedursförmågan även ingår att arbeta med digital teknik. Denna 
förmåga synliggörs ytterligare under av Skolverket (2016, s.63) genom denna 
formulering; 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter 

4. Metod 

I enlighet med Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013, s.65) kommer denna 
metodbeskrivning att delas upp i följande rubriker; urval, datainsamling, dataanalys och 
etiska övervägande. Utöver dessa rubriker tillkommer även en rubrik vid namn; studiens 
design, detta för att tydliggöra vilken typ av litteraturstudie som detta examensarbete är. 
Vidare kommer rubriken även att innehålla en rubrik vid namn; sökningar. Denna rubrik 
kommer att hantera proceduren för sökningarna mer ingående. 

4.1 Studiens design 

Detta examensarbete är i enlighet med Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.31–32) en 
systematisk litteraturstudie, detta då examensarbetet utgår ifrån aktuell forskning för att 
beskriva vilken betydelse muntlig matematisk kommunikation har för elevernas 
möjlighet till att utveckla grundskolans fem förmågor. Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.26–
28) beskriver att en systematisk litteraturstudie kännetecknas av att den vill försöka att 
bevisa en hypotes. Vidare förklarar de att för att en studie ska få kallas för en systematisk 
litteraturstudie ska den uppfylla en del krav. Den första punkten är att studien tydligt ska 
visa vilka kriterier och metoder som har använts för att göra urvalet av artiklarna. Den 
andra punkten är att sökningen ska ha en tydlig struktur. Som tredje punkt måste alla 
studier kodas. Den fjärde och sista punkten är att en metaanalys ska användas för att 
presentera resultatet. Det är utefter dessa krav som valet av att göra en systematisk 
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litterastudie gjordes då det stämde väl in på studiens upplägg och syfte. Utöver dessa krav 
skriver Barajas Eriksson m.fl. (2013, s. 32) om ytterligare krav som ska uppfyllas inom 
ramen för systematisk litteraturstudie, dessa presenteras nedan i samband med en 
förklaring på vilket sätt denna litteraturstudie har behandlat de. 

4.1.1 Motivera varför studien görs 

Den här systematiska litteraturstudien inleds med en inledning där det förklaras hur 
studiens syfte har uppkommit. Förklaringen ges via styrdokument, tidigare forskning, 
egna erfarenheter från VFU och en granskningsrapport. Vidare, tydliggörs syftet i en 
kortfattad rubrik med en tillhörande fråga. 

4.1.2 Formulera frågor som går att besvara 

Den fråga som studien avser att besvara ska göra att studiens syfte tydligt framkommer 
och besvaras. Denna studies fråga, är en fråga som är relativt bredd i sin syftning men 
detta till trots med ett tydligt syfte som kan besvaras. Frågan är även möjlig att besvara 
med hjälp av aktuell forskning.  

4.1.3 Formulera en plan för litteraturstudien 

Innan arbetet började fanns det en tydlig bild för arbetes syfte och arbetsgång. Detta 
tydliggjordes ytterligare tillsammans med handledaren då det skapades en tidsplan för 
vilket datum de olika rubrikerna skulle vara färdigställda. 

4.1.4 Bestämma sökord och sökstrategi 

Redan vid sökningen av bakgrunden fanns de sökord som resultatets källor kommer ifrån 
med i bilden. Sökorden går med andra ord som en röd tråd genom hela arbetet. Motivering 
till sökorden och en tydligare beskrivning av dem finns under rubriken; 4.4.1 sökord. 
Vidare, Summon och Libris användes både för att söka efter forskning och litteratur till 
bakgrunden och resultatet medan ERIC proquest tillkom vid sökningen av resultatet. 

4.1.5 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 
vetenskapliga rapporter 

Valet av litteratur genomfördes som beskrivet i Summon, Libris och ERIC proquest. Där 
det under sökningen till resultatet begränsades till enbart vetenskapliga artiklar eller 
vetenskapliga rapport är peer-review. 

4.1.6 Kritisk värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

Som skrivet ovan var den endast peer-review och vetenskapliga artiklar/rapporter som 
kom igenom sökningen. När källorna sedan skulle väljas valdes de omsorgsfullt med hjälp 
av abstraktet samt hela innehållet. Vidare information om hur de har kvalitetsgranskats 
återfinns under rubriken; 4.6.1 Kvalitetsgranskning.  

4.1.7 Analysera och diskutera resultat 

Denna diskussion finns under rubriken; 6.2 resultatdiskussion. Där kommer bakgrunden 
och resultatet att analyseras samt diskuteras utifrån de kriterier som en diskussion ska 
innehålla. I diskussionen kommer det även att förekomma egna reflektioner som 
överensstämmer väl med resultatet och bakgrunden. 
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4.1.8 Sammanställa och dra slutsatser 

De slutsatser som denna systematiska litteraturstudie kommer att innefatta är slutsatser 
som kommer att dras utifrån bakgrunden och resultatet. Detta finns under rubriken: 6.2 
diskussion samt 7.1 förslag till fortsatta studier. 

4.2 Etiska övervägande 

Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.70) förklarar vikten av att datainsamlingen sker på ett 
etiskt korrekt vis. De klargör att alla studier som den systematiska litteraturstudien 
innehåller ska vara peer-review. För att säkerställa att de artiklar som används i denna 
studie är peer-review har de övriga sållats bort i sökprocessen (se rubrik; 4.3.2 Giltighet). 
Vidare ska de utvalda artiklarna redovisas på ett korrekt sätt samt ska de sparas i 10 år 
framåt. Utöver detta är det av yttersta vikt att skribenten både tar med de artiklar som 
stödjer och som inte stödjer litteraturstudien. Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.70) menar 
att om författaren för studien enbart har med studier som stödjer sjunker trovärdigheten 
för studien.  

Mer därtill, Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.61) uttrycker att det finns ytterligare aspekter 
att ta hänsyn till när det kommer till vetenskapliga artiklar. I dessa aspekter ingår det att 
artikeln ska vara primärpublicerad. Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.61) förklarar att det 
innebär att den tidskriften som publicerar artikeln först får ensamrätt på artikeln. En annan 
aspekt är att artikeln ska finnas tillgänglig på olika databaser och att artikeln ska anta den 
form som är representativ för en vetenskaplig forskningsstudie. Alla de utvalda artiklarna 
i denna systematiska litteraturstudie är publicerade i en vetenskaplig tidskrift plus att alla 
artiklarna fanns tillgängliga i de utvalda databaserna.   

För att undersöka om artikelns upplägg har en vetenskaplig form kan man utgå från den 
checklista som Barajas Eriksson (2013, s.176–192) tar upp. I denna checklista ställs 
frågor såsom; vad som är syftet med studien?, om frågeställningen besvaras? och vilken 
metod som användes?. Denna checklista har kommit till användning när metoden för de 
utvalda artiklarna skulle bestämmas.  

4.3 Urval 

Kihlström (2007, s.235) beskriver att när man ska göra sitt urval av forskning i en 
systematisk litteraturstudie är det viktigt att man tydligt beskriver och redovisar hur man 
hittade sitt urval. Detta kan tydliggöras genom att man använder sig av en tabell där man 
redogör för antal relevanta träffar. Utöver det skriver Kihlström (2007, s.235) att man ska 
man söka i olika databaser och bibliotek. Kihlström (2007, s.235) beskriver även att det 
finns fem kriterier att utgå ifrån, dessa beskrivs nedan. 

4.3.1 Förutsättningar 

Vid urvalet var det först titeln som fick visa om artikelns innehåll verkade relevant eller 
inte. En relevant titel valdes utifrån om den innehöll ord som communication, classroom, 
mathematics eller mathematic lessons. I visa fall innehöll inte titeln dessa ord men då 
fastnade ögat för den korta sammanfattningen som fanns under titeln. Om titeln eller 
sammanfattningen var relevant påbörjades av läsningen av abstraktet. Det som var 
väsentligt i abstraktet var dels att det innehöll några av sökorden men det som främst 
eftersöktes var hur de behandlade muntlig matematisk kommunikation och om resultatet 
visade att den muntliga kommunikationen var gynnsamt för elevernas möjlighet till att 
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utveckla grundskolans fem förmågor. Om alla dessa delmoment överensstämde lästes 
hela artikeln/rapporten igenom. 

Utöver att söka efter sökorden stod även vilken typ av källa det var högt upp på listan. De 
källor som var aktuella att använda sig av var antingen vetenskapliga artiklar eller 
avhandlingar som var peer-review. För att undvika att andra källor skulle komma upp 
avgränsades detta vid sökningen. 

4.3.2 Giltighet 

De källor som denna systematiska litteraturstudie innehåller har noga blivit utvalda med 
vetenskapen i åtanke. Källornas resultat har granskats för att finna om deras resultat är 
trovärdiga. Denna granskning gjordes dels genom att läsa igenom resultatet för att finna 
om deras bakgrunder stöttade sig på tidigare genomförd forskning eller inte. Vidare 
granskades även huruvida författaren/författarna hade diskuterat deras resultat utifrån ett 
kritiskt perspektiv. Det slutliga som avgjorde var om de var peer-review och om de fanns 
med på norska listan. 

4.3.3 Konsistens 

Att ta hänsyn till konsistens vid sökningen innebär enligt Kihlström (2007, s. 235) att man 
granskar författarens/författarnas sätt att skriva och att använda forskning på. 
Författaren/författarna ska ha skrivet arbetet med en tydlig röd tråd där författarens sätt 
att vara konsekvens är av betydelse. Under valprocess av artiklarna och avhandlingarna 
har de lästs igenom noggrant två till fyra gånger innan urvalet skedde. Det som främst 
granskades under genomläsningen var huruvida deras text synliggjorde för hur den 
muntliga matematiska kommunikationen kan utveckla grundskolans fem förmågor.  

4.3.4 Implikationer 

Vid granskningen var det även av betydelse hur författaren/författarnas följde upp sina 
påstående. Om författaren påstod något i sin text var det viktigt att detta följdes upp med 
forskning eller argumentation. Alla av de utvalda källorna tog tidigare forskning i 
beaktning, både i bakgrunden och diskussionen. En del av den forskningen som källorna 
hänvisade till i deras bakgrunder passade även in i bakgrunden för denna systematiska 
litterastudie. Vidare tydliggjorde även tre av fem källorna för vilken teori som de har 
grundat sin studie på.  

4.3.5 Betydelse 

Det sista kriterier att ta hänsyn till är att undersöka varför visa resultat anses mer viktiga 
än andra av författaren. Detta kan framkomma via att ett resultat från studien behandlas 
mer noggrant än ett annat resultat. I visa av artiklarna framkom det relativt tydligt att 
några resultat ansågs mer betydelsefulla. Anledning till detta kunde man vid vidare 
granskning av artikeln upptäcka berodde på att det resultatet stärkte deras tes. Dock har 
denna studie inte tagit i beaktning för vilket resultat som författaren/författarna sågs som 
viktigaste utan resultatet av studien är utvalt efter att det ska passa efter denna studies 
syfte och frågeställning.  
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4.4 Datainsamling 

Under denna rubrik sammanfattas de sökningar som har genomförts. Rubriken inleds med 
att tydliggöra sökorden med tillhörande motivation till varför de finns med. Vidare följer 
en tabell där sökningarnas träffantal, urvalet och sökord förtydligas.  

4.4.1 Sökord 

Barajas Eriksson m.fl. (2013, s. 83) skriver om några steg som kan vara till hjälp under 
urvalsprocessen. Det första steget är att man ska bestämma vilka sökord som ska 
användas. Valet av sökord motiveras av studiens syfte och frågeställning då sökordens 
ändamål är att få svar på frågan; vad har muntlig matematisk kommunikation för betydelse 
för elevernas möjlighet till att utveckla grundskolans förmågor inom matematikämnet? 
Sökorden täcker in ett relativt brett spektrum där fokus ligger på den muntliga 
matematiska kommunikationen. Anledningen till att sökorden främst behandlar den 
muntliga matematiska kommunikationen och inte varje enskild förmåga är att det inte 
hade gett en bredd bild på hur muntlig matematisk kommunikation kan stödja de fem 
förmågorna. För denna studie kommer följande sökord att användas; 

- oral communication, 
- math* 
- pupils 
- classroom, 
- middle school 
- communication 

Dessa sökord kommer sedan att kombineras tillsammans med bindeordet AND för att 
hitta den bästa kombination för att få fram en relevant artikel eller avhandling. Det 
kommer även att undersöka möjligheten att ha svenska sökord istället för engelska. De 
svenska sökorden har valts ut med samma kriterier som de engelska. Då kommer sökord 
vara följande; 

- kommunikation 
- matematik 
- muntlig kommunikation 
- mellanstadiet  

Andra steget som Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.83) beskriver är att man ska bestämma 
sig för vilket språk och tidsperiod som är aktuella. Språken som kommer att vara aktuella 
för denna systematiska litteraturstudie är engelska eller svenska och artiklarna eller 
avhandlingarna ska inte vara skrivna senare än 2007, med andra ord får de inte vara mer 
än tio år gamla. Tidsbegränsning gjordes med hänsyn till studiens relevans, desto nyare 
resultatet av studien desto större sannolikhet är det att de överensstämmer med hur det ser 
ut i dagens skola. Vidare till det tredje steget; att söka i relevanta databaser. Barajas 
Eriksson m.fl. (2013, s.75–76) ger förslag på några databaser som kan komma till 
användning. Dels skriver de om ERIC proquest som behandlar psykologiska och 
pedagogiska avhandlingar på engelska, denna kommer att användas. Utöver ERIC 
proquest kommer två till databaser att användas; Summon och LIBRIS. Dessa databaser 
presentera ytterligare nedan.  
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4.4.2 Presentation av databaserna  

ERIC proquest: är en internationell databas som främst behandlar engelska vetenskapliga 
tidskrifter, rapport och avhandlingar (Barajas Eriksson m.fl., 2013, s.73). Tillgången till den 
här databasen har skett via Högskolans Dalarnas bibliotek.  

Summon: är Högskolans Dalarnas databas där man kan söka efter hela bibliotekets tidskrifter, 
avhandlingar eller böcker (Högskolan Dalarna, 2017.03.02). Finns tillgänglig via Högskolan 
Dalarnas hemsida. I denna databas fanns det möjlighet avgränsa sökning till ett visst årtal, till 
enbart peer-review artiklar eller avhandlingar samt att de var pedagogiska.  

Libris: denna databas innehåller enbart svenska avhandlingar samt all litteratur som finns på 
alla Sveriges högskolor eller universitet (Högskolan Dalarna, 2017.03.02). 

4.5 Sökprocessen 

Sökprocessen kommer att tydliggöras via en kort beskrivning av hur processen gick till samt en 
tabell där sökorden, antal träffar, urvalet och valda artiklar presenteras. Notera att oral är borta 
framför kommunikation på visa sökningar då det upptäcktes att oral kunde ge arbeten som var 
irrelevanta för studien. Desamma gällde för muntlig kommunikation. För att istället säkerställa 
att det handlade om muntlig kommunikation lästes abstraktet igenom noggrant.  

4.5.1 Tabell 1 – sökträffar i Summon 

Summon är en bredd databas vilket innebar att sökträffarna i visa fall blev ohanterliga. På en 
del sökningar var det över tusen träffar som kom upp och om så var fallet begränsades antalet 
lästa titlar till de tvåhundra första. Begräsningen till att enbart läsa de tvåhundra första titlarna 
om det var ett stort antal träffar gjordes i samråd med handledaren. Det är av den anledningarna 
till varför det av 27 178 träffar enbart har valts två stycken utifrån titeln. Med andra ord, efter 
att ha läst tvåhundra titlar hade två titlar valts ut utifrån titeln därefter upphörde sökningen på 
just de sökorden. Sökträffar av den här mängden försökte även att undvikas med hjälp av att 
lägga till fler sökord, vilket visade sig vara en effektiv metod och en metod som även gav 
relevanta träffar. Som tabellen visar gjordes sökningar både med svenska och engelska sökord 
dock uteblev resultaten när sökorden var på svenska.  

Sökord Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titeln 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

Oral communication AND math* 27 178 2 0 0 

Communication AND math* 
AND pupils AND classroom 
AND middle school 

5 565 10 3 1 

Oral communication AND math* 
AND pupils AND classroom 
AND middle school 

568 0 0 0 

Matematik, kommunikation 166 0 0 0 
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Matematik, kommunikation, 
mellanstadiet 

0 - - - 

 
4.5.2 Tabell 2 – sökträffar från Libris 

Som det framgår under rubriken; 4.4.1 Presentation av databaserna behandlar Libris enbart 
svenska vetenskapliga artiklar eller tidskrifter som behandlas. Detta gjorde att sökorden 
begränsades enbart till de svenska. Dock, när de svenska inte gav utdelning gjordes det ett 
försök med engelska sökord, detta gav inte heller någon utdelning. Vidare, det genomfördes 
fler sökningar med flera olika kombinationer på Libris med då dessa sökningar gav noll resultat 
valdes det att endast ta med tre stycken.  

Sökord Antal 
träffar 

Urval 
från 
titeln 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

Kommunikation och matematik 0 - - - 

Muntlig matematik 10 0 0 0 

Communication AND math* 0 - - - 

 

4.5.3 Tabell 3 – sökträffar från ERIC proquest 

Då ERIC proquest enbart innehar engelska avhandlingar, tidskrifter osv. användes således bara 
de engelska sökorden. Antal träffar här blev betydligt mer hanterbart än i Summon. Träffarna 
var även högst relevanta för syftet och flertalet artiklar valdes ut efter titeln men även efter att 
ha läst de. Fyra stycken närmare bestämt. I denna tabell tydliggörs även problematiken med 
sökordet; oral communication som nämndes i rubrikinledning. Att ta bort oral communication 
gav sextiofyra fler träffar än att ha det, trots att det i övrigt vara samma sökord som användes.  

Sökord Antal 
träffar 

Urval 
från 
titeln 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

Communication AND math* 177 5 2 1 

Oral communication AND 
math* AND classroom 

4 0 0 0 

Oral communication AND 
math* AND middle school 

1 1 1 1 

Oral communication AND 
math* AND middle school 
AND classroom 

3 0 0 0 

Communication AND math* 
AND middle school AND 
classroom 

67 8 3 2 
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4.6 Dataanalys  

Under denna rubrik kommer en kvalitetsgranskning att presenteras. Efter det följer stycke 
där den valda litteraturen analyseras. Slutligen följer en tabell där dels vilken teori och 
metod som den valda artikeln baserar sig på presenteras men även en sammanfattning av 
de valda artiklarna.  

4.6.1 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitetsgranskats utefter det krav som nämns i rubriken; 4.3 Urval. 
Sökorden har varit en stor faktor i att säkerställa att de valda källorna är passande för 
denna systematiska litteraturstudie. Ytterligare en viktig faktor var de sökmotor som 
användes för att hitta artiklarna. De sökmotor som de fem valda artiklarna kommer ifrån 
är välkända sökmotor som finns tillgängliga via Högskolan dalarnas hemsida. I både 
ERIC proquest, Libris och Summon fanns alternativet att kryssa i peer-review, vilket 
säkerställer att artiklarna hade granskats av forskningsgranskare. I ERIC proqeust fanns 
även alternativet att kryssa för scholary journal, vilket innebär att litteraturen riktar sig 
till professionella forskare. Även detta kryssades i. Vidare, vid genomläsningen av 
artiklarna har rubrik; 4.3.3 till 4.3.5 spelat en stor roll. De fyra artiklarna som föll bort var 
på grund av att de inte höll måttet i t.ex. den röda tråden eller i deras resultat.  

Dessutom, genomfördes det en granskning av vilken metod och teori som artiklarna hade 
använt sig av. Vid den granskningen framkom det att tre av fem tydligt hade influerats av 
Vygotsky. Genom att författaren/författarna dels refererar direkt till honom eller genom 
att författaren/författarna refererad till en författare som skriver utifrån Vygotskys teorier 
t.ex. Sfard. Av de två återstående artiklarna kunde man ur bägge utläsa att de också stödjer 
sig på Vygotsky då dess innehöll på flertalet sätt innefattade de sociokulturella teori som 
Vygotsky är känd för. Dock fanns det inga direkt källor till denna förbindelse, därför kan 
det inte göras en självklar koppling.  

Vidare, som beskrivet under rubriken; 4.2 Etiska överväganden fanns det en checklista 
för att bestämma vilken typ av metod som författarna hade använt sig kvalitativ och 
kvantitativ metod (Larsen, 2007, s.22–24). Skillnaden mellan en kvalitativ- och 
kvantitativ studie beskriver Larsen (2007, s.22–24) närmare. Hon förklarar att en 
kvantitativ studie använder hårddata till sitt resultat och att studies syfte är att man vill 
förklara. Vidare skriver Larsen (2007, s.22–24) att en kvalitativ metod är det ej är siffor 
som står i fokus, det kallas då för mjukdata. Här är syftet från forskarens håll att man vill 
nå förståelse. Med hjälp av checklistan (Barajas, Eriksson m.fl., 2013, s.176–192) 
framkom det att tre av de valda artiklarna har använt sig av en kvantitativ metod. En av 
artiklarna har använt sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Den sista har använt 
sig kvalitativ metod. Detta synliggörs i tabell 4 under rubriken; 4.9.1 Tabell 4 – 
presentation av artiklarna. 

Utöver det har ytterligare kvalitetsgranskning gjorts av de valda källorna genom att 
undersöka om de fanns med på den norska listan (register over vitenskapelige 
publiseringskanaler). Genom att kvalitetsgranska de i den norska listan framkom det att 
de valda artiklarna eller de tidskrifterna där artiklarna var publicerade är undersökta av 
de av det norska forskningsrådet. Detta i sin tur stärker kvaliteten då den norska listan är 
ett av världens största arkiv för vetenskapliga artiklar, tidskrifter och avhandlingar.  
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4.6.2 Analys av vald litteratur 

Utav de nio lästa artiklarna/avhandlingarna var det fem stycken som valdes ut att ha med 
i denna systematiska litteraturstudie. Urvalet från de nio artiklarna/avhandlingarna 
genomfördes utifrån Barajas Eriksson m.fl. (2013, s.164) lista med fem steg. Utöver att 
ha listan som ett stöd var utgångspunkten i läsningen av varje artikel alltid studiens syfte, 
frågeställning och nyckelord. Hänsyn togs till om resultatet och slutsatsen av artikeln 
påvisade att den muntliga matematiska kommunikationen kan möjliggöra för eleverna att 
utveckla grundskolans fem förmågor. Vidare, det första steget i Barajas Erikssons m.fl. 
(2013, 164) lista var att man skulle läsa igenom artikeln eller avhandlingen ett antal 
gånger. Således, alla de nio artiklar har blivit lästa åtminstone två gånger var. Steg två 
innebär att läsaren ska hitta de nyckelord som textens tema baserar sig på. I detta fall var 
intressanta nyckelord; communication, mathematics, pupils learning och classroom. Det 
tredje steget är kategorisera nyckelorden för att sen i det fjärde steget sättas ihop till 
teman. De teman som eftersöktes i resultatet var att de på något sätt innehöll 
undervisningsmoment där någon eller några av grundskolans fem förmågor utvecklades 
med hjälp av muntlig matematisk kommunikation. För att få svar på om artikelns tema 
innehöll detta ställdes följande frågor som stöd;  

- På vilket/vilka sätt beskrivs muntlig kommunikation?  
- Hur behandlas kommunikationsförmågan?  
- Vilka förmågor berör artikeln?  
- På vilket sätt gynnades eleverna av den muntliga kommunikationen?  

Som det kommer att framgå i resultatet är det en av artiklar vars innehåll uppmuntrar 
främst till skriftlig kommunikation men då de även påvisar att via skriftlig 
kommunikation kan den muntliga kommunikationen gynnas fick den vara med. Det sista 
och femte steget är att behandla resultatet, vilket även var det viktigaste i detta fall då det 
var artiklarnas resultat som skulle komma till användning i studien. Resultatet lästes 
således igenom minst fem till sex gånger innan urvalet av artiklarna skedde. När urvalet 
hade skett har läsningen utökats och till slut har varje resultat läst igenom femton till tjugo 
gånger.  

4.6.3 Presentation av utvald litteratur 

Detta stycke kommer att innehålla en kortfattad sammanfattning av de fem artiklarna från 
urvalet. Först kommer en tabell där artiklarnas titel, publicerings år, land, tidskrift, teori 
och metod presenteras. Studiens metod presenteras dels utifrån Barajas Eriksson m.fl. 
checklista (2013, s.176–192) men även från deras (2013, s. 86–91 & 147-154) olika 
beskrivningar om metoder. Vidare följer en kortare sammanfattning av artiklarna. 
Sammanfattningen kommer att fokusera på vad som var syftet med artiklarna, 
bakgrunden till studien sedan en kort presentation av studien. Fyra av de utvalda 
artiklarna härstammar från sökningen i ERIC proquest och en kommer från Högskolan 
dalarnas sökmotor; summon. Alla artiklar är skrivna på engelska. 

4.6.4 Tabell 4 – presentation av artiklarna  

 Författare År Titel Publicering Land Teori Metod 
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1 Sharma, Sashi, 
Loveridge-
Young, Jenny, 
Taylor, 
Merilyn och 
Häwera, 
Ngärewa 

2011 The views of the 
Pasifika students 
in New Zeeland 
about 
communicating 
mathematically  

Asia pacific 
journal of 
education  

Nya 
Zeeland 

Vygotsky Kvantitativ, 
kohortstudie 
med inslag av 
kvalitativ 
(formen på 
intervjuerna) 

2 Kostos, 
Kathleen 
och Shin, 
Eui-
kyung 
 

2010 Using math 
journals 
Enhance Second 
Graders’ 
Communication 
of mathematical 
thinking   

Early 
childhood 
educ 

USA Ej 
utskrivet 
men 
artikels 
innehåll 
tyder på 
Vygotsky 

Både 
kvalitativ och 
kvantitativa 
(författarnas 
egna 
förklaring, 
2010, s.226) 

3 Yang, F.Y 
Euphony, 
Chang, Ben, 
Cheng, N.H 
Hercy och 
Chan, Tak-wai 

2015 Improving 
pupils’ 
mathematical 
communivation 
abilites throughh 
computer-
supported 
reciprocal peer 
tutoring  

Educational 
teqnology 
& society 

Taiwan Ej 
utskrivet 
men 
artikels 
innehåll 
tyder på 
Vygotsky 

Kvantitativ, 
kvasi-
experimentell 
design  

4 Freitas De, 
Elizabeth 

2013 What were you 
thinking? A 
deleuzian/Guatta
rian analysis of 
communication 
in the 
mathematics 
classroom  

Educational 
philosophy 
and theory 

USA Vygotsky Kvantitativ, 
retroperspekti
v studie 

5 Kostopoulos, 
Donna 

2007 It´s like hearing 
a foreign 
language   

National 
council of 
teachers of 
mathematic
s 

Canada Vygotsky Kvalitativstu
die 

 

4.6.5 Sammanfattning av artiklarna  

Artikel 1: The views of Pasifika students in New Zeeland about communicating 
mathematically 

Sammanfattning: I denna studie har de intervjuat elever från två olika skolor, totalt 34 
elever, 17 stycken från vardera skolan. Eleverna går i årskurs 7–8 i Nya Zeeland vilket 
motsvarar årskurs 4–5 i Sverige. Deras studie syftar till att ta reda på hur elever uppfattar 
kommunikationen i klassrummet och hur de själva uppfattar sig som kommunikatörer. 
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Metoden som användes var att intervjua eleverna, frågor som ställdes kunde t.ex. vara 
(översatta från engelska); 

 
Är det viktigt att hjälpa andra om de inte förstår? 

Hur lär du dig matematik och vilken hjälp önskar du från läraren? 

Studien inleds med att förklara kommunikationens fördelar inom matematiken men även 
vad den ställer för krav på läraren. Vidare får man ta del av de intervjuer som de 
genomfördes. Resultatet presenteras genom citat från eleverna som dessutom är direkt 
kopplat till frågorna som författaren ställde. Slutligen dras det slutsatser utifrån elevernas 
svar där de bland annat refererar till Vygotskys socio kulturella teorier. Vidare, kritiserar 
författarna sin studie med att säga att de hade kunnat öka validiteten via att även observera 
under klassrumssituationerna. 
 
Artikel 2: Using Math Journals to Enhance Second Graders’ Communication of 
Mathematical Thinking 

Sammanfattning: Artikelns syfte var att undersöka om loggböcker kunde hjälpa eleverna 
till att bli bättre kommunikatörer, stärka deras vokabulär samt om kommunikationen 
mellan eleverna och lärarna skulle kunna stärkas. Artikeln inleds med att beskriva vilka 
fördelar men även nackdelar som tidigare forskning har påvisat kring att skriva 
loggböcker samt vilken betydelse både skriftlig och muntlig kommunikation har för 
elevernas förståelse för matematiken. Studien som de genomförde innehåller fyra olika 
steg; 1. före och efter matematikuppgift 2. Elevernas loggböcker 3. Intervjuer med elever 
4. Lärarens loggbok. Matematiken uppgifterna som eleverna skulle räkna ut kunde t.ex. 
vara problemlösningsuppgifter. Eleverna skulle tre gånger i loggboken utförligt förklara 
via bilder, skrift eller tal på vilket sätt de löste uppgiften och varför de löste uppgiften på 
det sättet. Vidare, studiens resultat presenteras i form av tabeller samt att elevernas 
framsteg via loggboksskrivandet redogörs via direkt citat ur deras loggböcker. Slutligen, 
studien avslutas med en diskussion av resultatet där forskning samt författarens egen 
undervisning efter denna studie presenteras. Utifrån artikelns resonemang, artikelns syfte 
och studiens upplägg finns det mycket som indikerar på att författarna har Vygotskys 
teorier i bakhuvudet.  
 
Artikel 3: Improving pupils’ mathematical communication abilites through computer-
supported reciprocal peer tutoring 

Sammanfattning: Den här studien behandlar huruvida metoden reciprocal peer-tutoring 
enhanced mathematical communication, författarna väljer att förkorta det till RPTMC, 
kan hjälpa eleverna till att muntlig kommunicera matematiskt. Den har genomförts i 
Taiwan med totalt 51 elever som gick i mellanstadiet, ena klassen fick testa att arbeta med 
RPTMC och den andra hade lärarledd undervisning. De fyra stegen som RPTMC 
innehåller är; skapa, pararbete, självreflektion och uppvisning. Då artikelns innehåll till 
stor del presenterar relationen mellan muntlig kommunikation och en matematisk 
förståelse skulle man kunna anta att det är Vygotskys socio kulturella teorier som ligger 
till grund för arbetet. RPTMC inkluderar två olika datasystem, det ena är ett matematiskt 
program där eleverna kan rita och skriva deras matematiska tankar. Det andra är ett 
program där eleverna kan dela sina matematiska tankar både med läraren och sina 
klasskamrater. Författarna kallar dessa datasystem; sketch board och sharing zone. Syftet 
med studien var att undersöka huruvida RPTMC hjälpte eleverna i deras förmåga att lösa 
problem samt att resonera. Slutligen, studien vill påvisa att undervisning som inkluderar 
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en dator inte nödvändigtvis måste betyda en undervisning som baserar sig på enskilt 
arbete, de vill visa att det går lika bra att jobba ihop i par/grupp tillsammans med en dator. 
 
Artikel 4: What were you thinking? A deleuzian/Guattarian analysis of communication 
in the mathematics classroom 

Sammanfattning: syftet med denna artikel är från Freitas håll att läsaren och kanske 
framför allt lärare ska börja fundera på hur hen för en dialog i klassrummet. I hennes 
bakgrund stöttar hon sig på Vygotskys teorier. Vidare, Freitas påvisar att man i dagens 
skola ofta ställer frågan; hur tänker du? (översatt från engelska). Detta kan för eleverna 
skapa en dialog som ej blir betydelsefull, då författaren argumenterar för att när den 
frågan ställs hinner inte eleverna svara på ett korrekt och utförligt vis. Detta visas via en 
studie som har genomförts i en årskurs 6. Författaren har studerat videofilmer som är 
inspelade i matematikklassrummen. Vidare, studiens resultat presenteras i form av utdrag 
från dialogen i klassrummet följt av en kommentar från författaren. Studien presenterar 
även en del där författaren redogör hur ofta frågan; hur tänker du? förekommer samt på 
vilket sätt det kan hämna den matematiska muntliga kommunikationen. Artikeln avslutas 
med en slutsats där författaren delger sina förhoppningar för den framtida 
matematikundervisningen. 

Artikel 5: It’s like hearing a foreign language 

Sammanfattning: den här förhållandevis korta artikel är innehållsrik där studien som 
presenteras går igenom hur eleverna uppfattar det när lärare pratar med ett matematiskt 
språk i klassrummet samt hur mycket talutrymme som elev vs lärare hade i klassrummet. 
Hennes metod för att ta reda på detta var dels att genomföra intervjuer med eleverna, dels 
att hon spelade in samt observerade lektioner. Författaren inleder med att generellt 
beskriva vad ett matematiskt språk innefattar och vilka begrepp som kan komma att skapa 
problem för eleverna. I den delen lyfter hon även upp att en elev uppfattar det matematiskt 
språket som ”ett främmande språk” (översatt från engelska), därmed namnet på artikeln. 
Vidare presenterar författaren resultatet som har framkommit av hennes studie. Resultatet 
är uppdelat i tre olika rubriker; lärare till elev samtal, elev till elev samtal och samtal från 
det matematiska registret. Slutligen, presenterar författaren hur hon efter studien kom 
tillbaka till sitt klassrum och tänkte annorlunda om sina egna samtal i klassrummet. I 
denna del refererar hon även till Sfard, en författare som till stor mån bygger sina 
resonemang på Vygotsky teorier.   

5. Resultat 

Resultatet syftar till att söka svar på frågeställningen; Vad har muntlig matematisk 
kommunikation för betydelse för elevernas möjlighet till att utveckla grundskolans 
förmågor inom matematikämnet? Det är utifrån den frågeställningen som resultatet 
rubriker har utformats. Under varje rubrik återfinns resultatet av artiklarnas 
innehållsanalys.   

En notis är studiens tillvägagångsätt ej kommer att förklaras detta förklaras istället under 
de korta sammanfattningar i rubriken ovan. Vidare, bör det även påpekas att då alla 
artiklar är på engelska har en översättning skett, både när det gäller språket och när det 
gäller årskurs. Gällande årskurs har det anpassat till den svenska motsvarigheten. För 
språkets del har visa delar direkt översatts till svenska, när det har skett förtydligas det 
med en parantes.  
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5.1 Begreppsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk 
kommunikation 

Matematiken har enligt Kotsopoulos (2007, s.301) ett eget språk där begreppen spelar en 
viktig roll, detta kan innebär en del problem för eleverna vid muntlig matematisk 
kommunikation. Under intervjuer med eleverna ville Kotsopoulos (2007, s.301) 
säkerställa att eleverna kände till de matematiska begrepp som läraren hade använt under 
lektionen. Svaren från intervjuerna visade att eleverna inte hade förstått de matematiska 
begreppen. Att eleverna inte kunde skilja på ett vardagsbegrepp och ett matematiskt 
begrepp till 100% visades av Kotsopoulos (2007, s.303–304) med hjälp av den här 
intervjun; 

Interviewer. Your advice was to "expand it"? what did you mean by this? 
Ryan. Expand? Expand, expand, what does it mean? I don't know. Um, not really, expand. 
Expand, make it bigger, stretch it, expand it. That's probably what it means in math. 
Interviewer. What did you mean by simplify? 
Ryan. Simplify in math, like find the answer and work it out. 
Interviewer. Now, what's the difference between simplify and evaluate? 
Ryan. Evaluate is where, evaluate would be evaluate. 
Interviewer. Do you get an exact answer with simplify and evaluate? 
Ryan. Not really. 
Interviewer. How are they different? Can you show me an example from your work? 
Ryan. I don't know. I know [the] difference, but... No, I don't know. Probably something 
is wrong 
 
Här menar Kotsopoulos (2007, s.304) att Ryan ser begreppen expand, simplify och 
evaluate utifrån ett vardagligt perspektiv istället för att se de som matematiska begrepp.  
Sammanfattningsvis, för att utveckla elevernas förmåga att använda ett matematiskt språk 
vid matematiska dialoger påvisar Kotsopoulos (2007, s.304) att man ska låta eleverna 
prata om vad de lär sig under tiden som det sker. Från början kommer elevernas språk att 
mest vara vardagligt men genom att uppmuntra till ett matematiskt språk under inlärning 
kommer eleverna dels förstå de begrepp som de finner i läroboken. Dels kommer de att 
ta till sig lärarens innehållsrika matematiska språk. Slutligen, betonar Kotsopoulos (2007, 
s.304) lärarens roll för elevernas matematiska begreppsinlärning. Hon menar att det är 
viktigt läraren är medveten om det matematiska språket innebörd så att hen kan skapa en 
större medvetenhet för eleverna. 

5.2 Resonemangsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig 
matematisk kommunikation 

Freitas (2013, s.292–296) studie visar på en problematik med att föra resonemang i 
klassrummet och då framför allt i samband med frågan; hur tänkte du? Hon delger en 
klassrumskonversation mellan läraren och eleverna där eleverna får möjligheten att 
förklara sina tankegångar. denna konversation visar tydligt hur osäker eleverna blir efter 
att de har fått frågan; hur tänkte du? 

Teacher OK. That whole thing about when, why you might need another letter. 
Kimberly, you were thinking that you need another letter, right? Why were 
you thinking that? Because that’s a really important thing; when do you 
need another letter and when don’t you? Why did you think you did? 
Kimberly Because we have, um, four letters and I was thinking, cause she read her, um, 



 
 

21 

her thing there and I said it was kind of complicated so I was thinking that 
(inaudible) ... 
Teacher OK. What do you think now? 
Kimberly We don’t need it anymore. 

Freitas (2013, s.296) menar att upprepning av frågan; hur tänkte du? blir problematiskt 
då elevernas muntliga språk inte kan fungera som en direkt överföring av elevernas 
tankar. Vilket denna konversation tydliggör då Kimberly blir väldigt osäker på hur hon 
ska svara.  

Mer därtill, att föra resonemang kan ta sig på olika sätt. Freitas (2013) studie uppvisar hur 
elever för resonemang med lärare. Yang m.fl. (2015) studie visar hur eleverna kan föra 
resonemang tillsammans med sina klasskamrater. Deras (2015) studie lät eleverna 
presentera olika matematiska problem för sin klasskamrat. Klasskamraten skulle sedan 
försöka kopiera samt lösa problemet genom klasskamratens presentation. Yang m.fl. 
(2015, s.167) slutsats av denna studie blev att eleverna förbättrade sin muntliga 
kommunikation för att de fick möjligheten att förklara för sina klasskamrater hur de 
resonerade när de löste uppgiften. Genom det resonemanget lärde de sig även att använda 
matematiken i andra ämnesområden än bara t.ex. algebra. 

5.3 Kommunikationsförmågans möjlighet att utvecklas via muntlig 
matematisk kommunikation  

Att kommunicera elev och elev kan se ut på många olika sätt; grupparbeten, pararbeten 
eller att en annan elev helt bara hjälper en elev som har kört fast. Sharma, Young-
Loveridge, Taylor och Häwera (2011, s.504) hänvisar till att den moderna 
matematikundervisningen ska sträva efter att eleverna ska få kommunicera, både 
tillsammans med läraren men även tillsammans med andra elever. Vidare, Sharma m.fl. 
(2011, s.508–512) skrev att resultatet visade att 68% av de tillfrågade eleverna ansåg att 
när de förklarade sina lösningar i par så hjälpte det med deras enskilda förståelse. 
Ytterligare, eleverna såg även att när de förklarade sina lösningar i par så hjälpte det deras 
klasskamrater. Att just hjälpa sina klasskamrater verkade även enligt många studenter 
vara syftet med att kommunicera muntligt inom matematiken. Mer där till, studien visade 
inte bara positiva delar med en muntligt matematisk kommunikation. Det var även 
flertalet elever, främst högpresterande, som oroade sig över att de genom att dela med sig 
av sina lösningar riskerade att bli kopierade av klasskamrater, vilket av eleverna sågs som 
fusk. Detta såg de främst kunde ske när låg- och högpresterande var i samma grupp 
(Sharma m.fl., 2011, s.508–512). 

Slutligen diskuterar Sharma m.fl. (2011, s. 514) sitt resultat, där tar de upp ytterligare ett 
problem med muntlig kommunikation i årskurs 5 och 6. De påvisar att elever under den 
här perioden går igenom en fas där de blir osäkra på sig själva. Detta kan påverka deras 
förmåga att muntlig kommunicera med andra då de inte vill göra fel. Därför påpekar 
Sharma m.fl. att det är viktigt att läraren klargör för eleverna vad som är syftet med att 
förklara sina metoder. 

Mer därtill, Sharma m.fl. studie visar på elevernas kommunikation. Freitas (2013) studie 
fokuserar istället på lärarens och elevens kommunikation. Som beskrivet under rubriken; 
resonemangsförmåga utgår Freitas studie ifrån videofilmer och frågan; hur tänkte du? 
Utöver det fokuserar även Freitas (2013, s.293) på lärarens och elevens kommunikation i 
klassrummet. Filmerna visar att läraren återberättar elevernas svar under ett 
helklassegment där eleverna ska lösa en uppgift. Hon bjuder även upp elever till att 
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förklara deras lösningar på tavlan. Freitas (2013, s.293) ser att detta som delvis positivt 
men även som problematiskt då som hennes studie påvisar kan det ställa till problem när 
en tanke ska överföras till kommunikation. 

5.4 Procedursförmågansförmågans och problemlösningsförmågans 
möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk kommunikation  

Yang, Chang, Cheng och Chan (2015, s. 159–162) studie innefattar att eleverna skulle 
använda sig RPTMC, en metod där eleverna i par ska utveckla sina matematiska tankar. 
Metoden har en del systematiska steg som ska genomföras bland annat ska eleverna hitta 
på ett eget problem som utgår ifrån någon rutinuppgift som eleverna är bekanta med. 
Problemet ska sedan förklaras för sin klasskamrat på ett utförligt sätt så att klasskamraten 
kan lösa problemet. Eleverna hade till sin hjälp en sketch board (ett datasystem) där de 
kunde förklara sin lösning (Yang m.fl., 2015, s.159–162).  

Vidare, resultatet av denna studie granskades av Yang m.fl. (2015, s. 163–164) genom att 
ställa ett antal utforskade frågor till eleverna, både före och efter att testet hade 
genomförts. Svararen på frågorna sammanställdes sedan via en tabell och det som svaren 
utvisade var undervisningen med RPTMC gav ett lyckat resultat för elevernas muntliga 
kommunikativa förmåga (detta utvecklas mer under rubriken; 5.3 resonemangsförmågan 
möjlighet att utvecklas via muntlig matematisk kommunikation). Utöver det utvecklade 
även eleverna i testgruppen deras förmåga till att förklara ett problem för andra, detta 
visades genom att läraren ställde frågor till eleverna. Via frågorna upptäcktes det att 
elevernas procedursförmåga hade utvecklat (Yang m.fl., 2015, s.164). Det konstaterades 
även att eleverna efter fem veckor kunde hitta på meningsfulla och innehållsrika problem 
att lösa. Mer därtill, deras studie visade även att elevernas förmåga till att förstå problem 
samt vilken metod som de skulle använda till vilket problem (Yang m.fl., 2015, s.166-
167). 

Slutligen, presenterar Yang m.fl. (2015, s.167) sina slutsatser från studien och en slutsats 
blev att eleverna inte hade förmågan till att skriva utförligt på en PC då de var vana att 
skriva hand. Detta resulterade i att elevernas svar ej blev utförliga. Ytterligare en slutsats 
av det blev att eleverna innehade förmågan att uttrycka matematiska problem men ej 
förmågan att skriftlig eller bildligt formulera de. 

5.5 Utveckling av grundskolans förmågor via muntlig matematisk 
kommunikation kan gynnas av skriftlig matematisk kommunikation  

Kostos och Shin studie (2010) visar hur eleverna via loggböcker utvecklar sin förmåga 
att använda begrepp, resonera, kommunicera, lösa problem samt att lösa rutinuppgifter. 
De (2010, s.230) påvisar att eleverna via den skriftliga kommunikationen utvecklade sin 
muntliga kommunikation. Vidare, för att förbättra elevernas användning av begrepp 
uppmuntrades eleverna att tydligt förklara deras lösningar av rutinuppgifter eller 
problemlösningsuppgifter i loggböckerna (Kostos & Shin, 2010, s.226). Kostos och Shin 
(2010, s.230) kunde efter fem veckors loggboksskrivande konstatera att elevernas 
förmåga att använda begrepp vid kommunikation hade utvecklats. Detta framkom dels 
via läsningen av elevernas loggböcker där de frekvent hade använt begrepp som summa, 
mönster och udda samt jämna. Utöver att loggböckerna visade det, gav även intervjuerna 
ett tydligt svar på deras framsteg. Av de sexton eleverna var det åtta slumpvis valda elever 
som intervjuades. Alla dessa åtta elever beskrev att loggböckerna hade hjälpt de att 
använda fler matematiska begrepp (Kostos & Shin, 2010, s.228–229). 



 
 

23 

Utöver att utveckla begreppsförmågan utvecklade även loggboksskrivandet 
kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Kostos och Shin (2010, s.225) såg 
att elevernas förmåga att uttrycka sig i loggboken förbättrades, genom att den förbättrades 
synliggjordes det vad eleverna förstår och inte förstår. Sammanfattningsvis, konstaterar 
Kostos och Shin (2010, s.230) att eleverna via att förklara, resonera, lösa problem och 
rutinuppgifter skriftligt blev bättre kommunikatörer muntligt.  

5.6 Resultatsammanfattning 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att få svar på frågan; Vad har 
muntlig matematisk kommunikation för betydelse för elevernas möjlighet till att utveckla 
grundskolans förmågor inom matematikämnet? Det ovanstående resultatet har försökt att 
skapa en större förståelse för betydelse av muntlig kommunikation i det matematiska 
klassrummet. Den har bidragit med att ge exempel som tydliggör hur man som verksam 
lärare kan jobba med muntlig matematisk kommunikation i klassrummet. Vidare har den 
även synliggjort vilket gynnsamt resultat som eleverna fick via muntlig matematiska 
kommunikation. 

Den har även visat att forskarna står enhetliga när det kommer till vilken betydelse som 
muntlig matematisk kommunikation har för elevernas inlärning. Alla artiklar har dock 
visat på olika sätt för att uppnå en muntlig matematisk kommunikation. Genom att alla 
artiklars studier hade olika utgångspunkter har de bevisat att genom muntlig matematisk 
kommunikation kan eleverna utveckla grundskolans förmågor. 

Ytterligare, artiklarna har inte bara påvisat fördelarna med matematisk kommunikation 
utan den har även visat på dess svagheter. Där de har visat att lärarens roll är komplext 
och den innefattar många roller där en av den är att vara en ledande kommunikatör. En 
ledande kommunikatör som samtidigt som den ska medvetengöra olika begrepp för 
eleverna samtidigt som den ska se till att ställa utvecklade frågor för eleverna.  

6. Diskussion 

Följande rubrik kommer att diskutera och analysera vad som har framkommit i 
bakgrunden och resultatet samt diskutera huruvida metoden som har använts har gjort 
arbetet trovärdigt. Rubriken kommer att inledas med en metoddiskussion där bland annat 
arbetes reliabilitet och validitet kommer att behandlas. Metoden som har valts kommer 
även den att granskas ur det perspektivet. Utöver det kommer sökningen att granskas, där 
fördelar och nackdelar kommer att synliggöras. Resultatdiskussionen kommer att 
reflektera kring de valda källorna och huruvida de har bidragit till att svara på 
frågeställningen. Bakgrunden samt resultatet kommer såvida att ligga i fokus. Vidare 
kommer det i diskussionen tydligt att framgå vilka tankar som är mina och vilka tankar 
som utgår ifrån litteraturen. 

6.1 Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie valde att behandla de matematiska förmågorna för 
grundskolan och inte ett visst centralt innehåll från läroplanen. Det är möjligheten att 
uppnå grundskolans fem förmågor via muntlig matematiska kommunikation som har stått 
i fokus. Den här metoddiskussionen kommer att synliggöra både nackdelar och fördelar 
med metoden. Den inleder med två rubriker där fördelar och nackdelar med den generella 
sökningen uppdagas. Vidare följer en rubrik där fördelar och nackdelar med metoden i 
stort lyfts upp.   
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6.1.1 Fördelar med en generell sökning  

Via att fokusera på det generella blev sökningar innehållsrika och de gjorde att syftet för 
studien uppfylldes. Genom en generell sökning visade studien att muntlig matematisk 
kommunikation är en företeelse som i hög grad är inblandad i de flesta förmågorna. Vilket 
i sin tur gjorde att frågeställningen besvarades, om sökningarna hade begränsats hade inte 
frågeställning kunnat besvaras lika väl. Vidare bidrog det även till att sökningarna fick 
många träffar, därmed blev urvalet större. Utifrån en undervisningssynpunkt bidrog även 
den generella sökningen till flertalet olika undervisningsmoment som kan stärka den 
muntliga matematiska kommunikation i relation till grundskolans fem förmågor.  

Resultatet av många träffar var att artiklarna innehöll flera olika resultat på hur man kan 
uppnå de olika förmågorna. Alla artiklars resultat hade använt sig av olika 
undervisningsmoment. Utöver det, passade deras bakgrund väl in på den bakgrunden som 
redan hade skrivits. Visa av artiklarnas bakgrund har även lyfts upp under rubriken; 3. 
bakgrund. Sökorden och den generella sökningen bidrog med andra ord återigen till att 
stärka studiens syfte. 

6.1.2 Nackdelar med en generell sökning 

Den här systematiska litteraturstudien hade ett antal begränsade sökord som enbart fick 
relevanta träffar om de var på engelska. När sökorden var på svenska blev träffar färre eller 
ingen alls. Dock kunde det med engelska sökord ske det motsatta, att det blev för många 
träffar. Som det beskrivs i rubriken; 4.6.1 Tabell 1 – sökträffar i Summon valdes endast de 
tvåhundra första artiklarna om sökträffar var ohanterliga många. Detta kan diskuteras från ett 
kritiskt perspektiv då det kan ha inneburit att flertalet relevanta träffar kan ha blivit 
förbisedda. Det mest fördelaktiga här hade kanske istället varit att begränsa sökningen med 
fler sökord.  

De träffar som kom upp var antingen inte relevanta för studiens syfte eller så var det 
engelska titlar som kom upp även på den svenska sökningen. En notis i sammanhanget, 
är Teledahl (2016) och Sterner (2015) som bägge har använts i bakgrunden enbart 
användes i bakgrunden då deras genomförde studier ej passade för denna systematiska 
litteraturstudies syfte. Vidare att artiklarna enbart är på engelska kan ses som en nackdel 
då de inte har den svenska läroplanen som grund för studien. Utöver det finns det 
ytterligare en nackdel och det är att då artiklarna enbart var på engelska har de blivit 
översatt till svenska. Denna översättning kan leda till den en del misstolkningar eller 
felöversättningar. Därför hade det kanske varit fördelaktigt att ha någon artikel på svenska 
som bekräftar resultaten. 

Vidare, skulle man även kunna rikta en del kritik mot att alla de valda artiklarna var för 
muntlig matematisk kommunikation om än dock på olika sätt. Som det påvisas i rubriken; 
4.2 etiska överväganden, stärks en studie om både fördelar och nackdelar behandlas. Trots 
att alla artiklar studier förespråkar muntlig kommunikation har det ändå funnits delar i 
innehållet som har diskuterat dess komplexitet. Dessa delar har lyfts och beskrivs samt 
diskuteras i bakgrunden, resultatet och diskussion. 

Ytterligare en nackdel är att flertalet av de sökningarna kom upp innefattade 
problemlösning och dess relation till den muntliga kommunikativa matematiken. Om 
sökningarna hade begränsat sig till problemlösning hade de funnits en möjlighet till att 
verkligen fördjupa sig i dess betydelse för kommunikation. Dock, hade det inneburit att 
studien hade blivit betydligt snävare. 
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6.1.3 Metoden ur ett generellt perspektiv 

Vidare, kan även elevantalet för en del valda artiklar diskuteras. I några artiklar var det 
knappt eller precis en helklass som studien innefattade. Detta innebär att man utifrån 
studien inte kan göra allt för stora generaliseringar. Valet att inte begränsa antal elever till 
ett högre antal hade kanske så här i efterhand varit mer fördelaktigt. Via ett högre 
elevantal kunde kanske resultaten kunna generaliseras mer (Barajas, Eriksson m.fl., 2013, 
s.96–98) 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras är valet att ha med en artikel som behandlar mer 
skriftlig än muntlig kommunikation. Det valet kan ha skapat en otydlighet i studie när 
dess syfte var att undersöka den muntliga matematiska kommunikationen. Anledning till 
att den skriftliga kommunikationen fick utrymme var att författarna betonar att eleverna 
via skriftlig kommunikation utvecklade sin muntliga kommunikation. Som Skolverket 
(2011b) betonar är inte matematisk kommunikation ett entydigt begrepp utan det 
innefattar flertalet aspekter.  

Slutligen, som beskrivet i metoden var sökordet oral communication ett sökord som gav 
en del missledande träffar, vilket gjorde att den ändrades till bara communication, 
ändringen gjorde i sin tur att en del av träffar som kom upp inte alltid hade fokus på det 
muntliga. Detta gjorde att det tillkom en del där den skriftliga kommunikationen 
förklarades. Ändringen kan man se ur två perspektiv enligt mig. Antingen ser att man att 
litteraturstudien förlorade lite av sitt syfte då det var just den muntliga kommunikation 
som var av intresse. Detta andra mera positiva alternativet är att man ser det från 
perspektivet att det istället gjorde att studien fick ett större sammanhang där man visar att 
kommunikation både är skriftligt och muntligt, att elevernas möjlighet till att uttrycka 
sina tankar både kan ske via skrift och tal samt genom att både använda sig av skriftlig 
och muntlig kommunikation ger man eleverna flertalet och individanpassade möjligheter 
till att vidga sitt matematiska perspektiv. 

6.1.4 Sammanfattning av metoddiskussionen 

Slutligen, metoden som har använts har uppfyllt syftet samt besvarat frågan som denna 
systematiska litteraturstudie ställde. Metod har dock inte varit felfri och det finns en del 
som skulle kunna förbättras. Att fokusera på det generella har uppmärksammats av denna 
diskussion utifrån både ett positivt och negativt perspektiv. Där kanske ändå det positiva 
väger lite tyngre då som tidigare nämnt det gjorde att syftet och frågeställning besvarades. 
Vidare, har det även förts en diskussion kring sökorden och dess förmåga att hitta artiklar 
som uppfyller syftet. Att det enbart var engelska artiklar som var relevanta att använda 
har även det diskuteras. Slutligen, metoddiskussionen har både rosat och risat metoden 
och sökorden. Genom det har det framkommit en medvetenhet om arbetets eventuella 
brister och styrkor. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet och bakgrunden skulle det kunna vara legitimt att säga att muntlig 
kommunikation inom matematikämnet har stor betydelse för elevernas förståelse för 
matematik. Utav de fem utvalda artiklarna påvisar alla olika sätt hur muntlig matematisk 
kommunikation kan stödja eleverna till att utveckla de fem matematiska förmågorna. Att 
det finns olika sätt att uppnå kunskapen som krävs för varje enskild förmåga tyder på att 
muntlig matematisk kommunikation är ett brett sätt att lära sig matematik och inte ett 
entydigt lärosätt. Slutligen, diskussionen kommer att vara uppdelat i fyra olika rubriker 
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där de förmågor som denna litteraturstudie har behandlat kommer att ligga i fokus. 
Resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan ligger under samma rubrik.  

6.2.1 Elevers möjlighet till utveckling av begreppsförmågan via muntlig 
matematisk kommunikation   

Skolverket (2011a, s.9–10) betonar begreppsförmågans betydelse och delger att den är av 
yttersta vikt för att förstå matematiken. Det påvisas ytterligare både av Lindberg (2001, 
s.6) och Sterner (2015, s.16–18) och Kotsopoulos (2007, s.301) som hänvisar i sin studie 
att eleverna ser det matematiska språket som ett ”främmande språk” samt ett språk som 
de ej behärskar. Vidare, att de inte tycker att de behärskar språket skulle enligt Lindberg 
(2001, s.6) och Sterner (2015, s.16–18) beror på att de inte kan de matematiska begreppen. 
Vilket sin tur innebär att de inte kan få en fördjupad kunskap för matematiken. Som 
Kotsopoulos (2007, s.304) konstaterar gör bristen av matematiska begrepp att eleverna ej 
kan förklara sina lösningar på ett tydligt och relevant sätt. Detta kan i sin tur innebära 
problem vid grupparbete. Trots att grupparbeten kan inge en del problem för eleverna 
förslår ändå Kotsopoulos (2007, s304) att det är en fördelaktig undervisningsmetod för 
att få eleverna till att kommunicera med den matematiska begreppen. 

I ljuset av Kotsopoulos studie kan det vara intressant att nämna att Sterner (2015, s.16–
18) såg fördelar i att läraren använde sig av de matematiska begrepp för då skulle eleverna 
automatiskt att lära sig de matematiska begreppen. Detta är enligt Kotsopoulos (2007, 
s.304) också viktigt men hon betonar också vikten av läraren är medveten om begreppen 
och vilka svårigheter som de kan skapa för eleverna. Personligen, ser jag fördelar i både 
grupparbete och lärarledd undervisning. Jag tror att för att kunna uppnå 
begreppsförmågan på bästa sätt är det viktigt att göra båda. Läraren anser jag ska använda 
de matematiska begreppen, dels för att annars kan bli svårt att motivera till att använda 
dem. Dels för att det förstärker begreppens betydelse om läraren använder dem i sin 
muntliga kommunikation. När eleverna sen ska använda begreppen i grupparbetena 
kommer de inte att vara helt främmande. Detta resonemang stöds av Lindberg (2001, s.4–
5) då hon pekar på att det är viktigt att läraren under grupparbeten är en aktiv lärare som 
hjälper i eleverna framåt. Om då läraren behärskar begreppen och uppmuntrar eleverna 
till att muntligt kommunicera med dem kommer även eleverna såsmingom med lärarens 
hjälp att uppnå begreppsförmågan (Lindberg, 2001, s.4–5). Slutligen, detta kan ur mitt 
perspektiv innebära att det blir stora skillnader i begreppshantering i klassrummet då det 
inte är alla lärare som är bekväma i att använda de matematiska begreppen. I enlighet med 
Kotsopoulos (2007, s.304) anser jag att läraren måste inse sin viktiga roll för elevernas 
begreppsförståelse men för att läraren ska kunna göra det måste hen själv känna sig 
bekväm med att använda dem. 

Utöver att använda grupparbete kan det med fördel skrivas loggbok såsom Kostos och 
Shin (2010) påvisar. Deras studie har visat att elevernas loggboksskrivning hjälpte de 
markant med att lära sig begreppen. Som beskrivet i bakgrund anser både Skolverket 
(2011b), Sterner (2015, s.16) samt Kostos och Shin (2010, s.223) att kommunikation kan 
innebära att eleverna skriftligt kommunicerar sin kunskap eller att de lär, som i detta fall, 
matematiska begrepp via att skriva ned dem. Precis som Kostos och Shin (2010, s.225) 
påvisar tror jag att eleverna via skrift kan få en tydligare struktur på sina tankar, i 
kombination av att även muntligt få använda begreppen. Om eleverna bara använder sig 
av skriftform för att kommunicera begrepp anser jag att deras kunskap inte kommer att 
kunna utvecklas till sin fulla potential. Detta anses i enlighet med Riesbecks (2000, s.32–
33) tankar kring kommunikation. Att så länge som eleverna behåller sina tankar för sig 
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själv kan de inte fullt ut utveckla sin matematiska kunskap utan det är först när de uttalar 
antingen sina kunskaper som de uppnå deras fulla kapacitet, oavsett om det är skriftligt 
eller muntligt. 

6.2.2 Elevers möjlighet till utveckling av resonemangsförmågan och 
kommunikationsförmågan via muntlig matematisk kommunikation   

Skolverket (2011a, s.11) skriver i relation till kommunikationsförmågan att eleverna ska 
ges möjligheten att kommunicera muntlig, både enskilt och tillsammans med andra. Även 
resonemangsförmågan betonar Skolverket (2011b) kan ske utvecklas både enskilt och 
tillsammans med andra. Smagorinsky (2007, s.64) uttrycker att Vygotskys teori kring 
kommunikation är att det är våra tankar som blir uttryckta. Vad man ska ha i åtanke är att 
även Smagorinsky (2007, s.64) uttrycker att Vygotsky inte bara såg att våra tankar kunde 
bli uttryckta via muntlig kommunikation. Den skulle även kunna ske via att eleverna sitter 
enskilt. Vilken typ av resonemang som är passande är individuellt för varje enskild elev 
om man ska utgå ifrån Sharmas m.fl. (2011, s.508–512) studie. De påvisar att en del 
elever anser att det är en del av matematiken att hjälpa andra. Dock konstaterar Sharma 
m.fl. (2011, s.508–512) att alla inte ser lika positivt på att muntligt kommunicera med 
andra. Studien visade att några av de högpresterande eleverna känner att de genom att 
dela med sig av sina matematiska tankegångar ger de andra eleverna en fördel. Om 
eleverna känner så kan det enligt mig vara bra att blanda mellan enskilda och 
gemensamma uppgifter, framför allt med resonemangsförmågan och 
kommunikationsförmåga i åtanke. Vidare, jag tror att om eleverna besitter förmågan att 
föra resonemang kommer de istället se fördelar med att hjälpa andra, jobba i grupp eller 
par. Vilket det även enligt Sharma m.fl. (2011, s.508–512) var många elever som 
upplevde. Det är även en fördel som går hand i hand i vad Lindberg (2001, s.4–5) säger; 
att man genom att föra ett muntligt resonemang får ett vidgat matematiskt perspektiv. 

Dessutom, inom ramen för resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan finns 
det en viktig kugge och det är läraren. I enlighet med Skolverket (2016, s.15) och 
Lindberg (2001, s.5) är det läraren som ska ha det didaktiska ansvaret. I detta 
sammanhang kan det vara intressant att lyfta in Freitas (2013) studie. Där det just är 
mycket fokus på lärarens didaktiska del och då främst dess agerade mellan elevernas 
tankar och den muntliga kommunikationen. Utifrån hennes (2013, s.292–296) 
resonemang kring frågan; hur tänkte du? är det intressant att föra en diskussion med 
Smagorinsky (2007) i åtanke. Utifrån mitt perspektiv anser jag att denna fråga är vanligt 
förekommande i svenska skolan och vid första anblick kan jag inte se något problem med 
den. Dock, när man tittar närmare på den med Smagorinsky (2007, s.62–65) som har 
Vygotskys teorier som grund blir frågan lite mer komplex. Som beskrivet i bakgrunden 
anser Smagorinsky (2007, s.62–65) att en helklassundervisning i klassrummet måste 
speglas av uppmuntran, medvetenhet, öppenhet samt spontan kommunikation. Om 
klassrummet inte gör det kan jag se att den frågan kan göra att eleverna ej kommer att 
stärka sin matematiska kunskap via att uttrycka sig muntligt i helklassrumssituation. Då 
rädslan för att säga fel, få en komplicerad följdfråga eller att läraren ska pressa eleven på 
svar skulle kunna vara stor vilket gör att svaren som eleven ger enbart speglas av stress. 
Detta resonemang stöds av Sharma m.fl. (2011, s.514) då de skriver att mellanstadiet är 
en känslig tid för många elever och att det är under här tiden som många elever blir osäkra 
på sig själva. Vilket kan leda till, som beskrivet ovan med min egna tankar, att eleverna 
blir rädda att säga fel. 
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I ljuset av resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan krävs det att man 
nämner Yang m.fl. (2015) studie. Där visas det ytterligare en gång att elevernas generella 
matematiska förmåga utvecklas genom att föra resonemang. I den studien går de ett steg 
längre då det även eleverna som ansvarar för att hitta på uppgifter samt lösningar som de 
sedan ska presentera till sina klasskamrater. Att låta eleverna ansvara för att hitta på egna 
uppgift överensstämmer väl med vad Skolverket (2016, s.15) säger; att eleverna med 
stöttning av sin lärare ska ansvara för sin undervisning. Denna metod som Yang m.fl. 
(2015) är väldigt intressant ur det perspektivet och enligt mig så kan det skapa en djupare 
förståelse för matematiken. Vilket även enligt Yang m.fl. (2015, s.167) det gjorde, de såg 
att eleverna fick ett utvecklat resonemang. Vidare, tror jag även att eleverna kommer att 
förstå matematiken bakom ett tal om de först får hitta på det själva för att sedan beskriva 
det muntligt för en klasskamrat. 

6.2.3 Elevers möjlighet till utveckling av procedursförmågan via muntlig 
matematisk kommunikation  

Skolverket (2011b) beskriver att inom ramen för procedursförmågan ingår det att kunna 
använda sig av digital teknik för att lära sig matematik. Detta är precis vad Yang m.fl. 
(2015, s.167) studie gjorde, resultatet av deras studie blev i stort sätt positiv förutom en 
detalj. I studien ingick det att skriva på en Ipad vilket visade sig vara svårt för eleverna. 
Detta visade sig genom att svaren ej blev utförliga. Då syftet med deras svar var att kunna 
återförklara och visa sina matematiska kunskaper innebar detta ett problem. Enligt 
Teledahl (2016, s.26–28) skulle man kunna kalla detta för en offentlig skriftlig 
kommunikation då både de andra eleverna samt lärare ska titta på dem. Ur det 
perspektivet kan det bli lite problematiskt enligt mig, om eleverna besitter de matematiska 
kunskaperna men deras förmåga att uttrycka sig med Ipad brister kan läraren uppfatta det 
som att eleverna ej har de matematiska kunskaperna. Enligt, Sterner (2015, s.18–19) är 
detta ett problem och hennes lösning på det är att eleverna ska vara väldigt tydliga när de 
ska förklara sina metoder. Därför hade man kunnat diskutera om eleverna kanske skulle 
behöva styrka sina skriftliga resonemang med att muntligt beskriva de. 

I denna diskussion vore det kanske även intressant att lyfta upp elevernas ansvar. Både 
Lindberg (2001, s.5) och Skolverket (2016, s.15) skriver att eleverna har ett eget ansvar 
när det kommer till deras undervisning. Sätter man detta i relation till vad Aspelin (2016, 
s.63) skriver om sociala relationer blir ovanstående slutsats intressant. Som Sterner (2015, 
s.18–19) skriver måste eleverna vara väldigt tydliga när de beskriver sina metoder men 
frågan är om läraren har betonat detta. Vi återkommer här till det som beskrevs under 
rubriken; 6.2.1 begreppsförmågan utveckling via muntlig matematisk kommunikation, 
men denna gång ur Aspelins (2016) perspektiv. Han (2016, s.26–27) skriver om ett 
samspel mellan lärare och elever, ett socialt samspel som skapas via muntlig 
kommunikation. Om läraren ej muntligt kommunicerar ut vikten av att eleverna skriver 
en utförlig beskrivning av sin metod kan det innebära att eleverna inte får möjlighet till 
att vara delaktig i sin egen undervisning. Med andra ord, det som jag påvisar i relation till 
Skolverket (2016, s.15), Lindberg (2001, s.5), Sterner (2015, s.18–19) och Aspelin (2016, 
s.63) är att läraren måste uppmärksamma med vilket syfte det är som de genomför 
uppgiften. 
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6.2.4 Elevers möjlighet till utveckling av problemlösningsförmågan via muntlig 
matematisk kommunikation 

Skolverket (2011a, s.8–9) skriver att problemlösning ej har ett bestämt innehåll och därför 
blir den en bredd förmåga som kan uppnås på flertalet sätt. Vidare, uttrycker de (2011b) 
att en problemlösning förmåga bör kommuniceras, antingen skriftligt eller muntligt. 
Denna studie har även med två studier som visar på just detta. Kostos och Shin (2010) 
studie använder problemlösningsförmågan i samband med skrift och Yang m.fl. (2015) 
använder den muntligt. Som beskrivet tidigare lät Kostos och Shin (2010) eleverna skriva 
loggböcker där de förklarade sina lösningar. Något som gav gynnsamma resultat. Även 
Yang m.fl. sätt att muntligt uppnå problemlösningsförmågan visade sig vara gynnsamt. 
Om man sätter detta i perspektiv till vad både Skolverket (2011b) och Sterner (2015, s.16) 
uttrycker får man en större förståelse varför bägge metoderna fungerade väl. Som denna 
studie har påvisat flertalet gånger är inte matematik ett entydigt undervisningsmoment 
utan det innefattar fler sätt, det är det som är matematikens styrka enligt mig. 

Vidare, i relation till Kostos och Shin (2010) studie är det intressant att nämna Teledahl 
(2016, s.26–28) då hon skriver att det just nu i dagens svenska skola är vanligt att man 
låter eleverna skriva ned sina tankar i samband med problemlösning. Som det nämns i 
rubriken ovan ser Teledahl att det finns två sorters skrivande och till skillnad från Yang 
m.fl. (2015) vars skrivande var offentligt är Kostos och Shin personlig. Elevernas 
loggboksskrivande i deras studie utgick ifrån elevens lärande. De (2015, s.225) förklarar 
att eleverna med hjälp av loggboken skulle strukturera sina tankar. Detta är intressant ur 
flertalet perspektiv enligt mig. Det första är om man tar Freitas (2013, s.292–296) studie 
i beaktning, där hon kritiserar frågan; hur tänkte du? tänk om eleverna istället skulle 
kunna få skriva ned den frågan i sin loggbok istället för att förklara högt. Då skulle 
eleverna få förklara sina tankegångar men inte för hela klassen vilket kanske skulle göra 
eleverna mindre osäkra när de ska svara. Det andra perspektivet är att loggboken skulle 
kunna fungera som en hjälp när eleverna ska stödja andra eleverna i sin inlärning som 
Sharma m.fl. (2011, s.508–512) studie utgår ifrån. Loggboken blir elevernas egna 
matematiska handbok. Det tredje och sista perspektivet utgår ifrån Kostopoulos (2007, 
s.304) studie. En loggbok skulle även kunna fungera som en slags ordbok för eleverna 
där de samlar de matematiska begreppen. Detta tror jag kan tydliggöra begreppen för 
eleverna vilket i sin tur kommer att leda till att deras muntliga kommunikation kommer 
att utvecklas. Slutligen, om läraren lyckas att uppnå en matematisk loggbok där eleverna 
känner att de kan strukturera sina tankar anser jag att hen har uppnått att kombinera det 
bästa av den skriftliga matematiska kommunikationen och den muntliga matematiska 
kommunikationen. 

6.2.5 Sammanfattning av resultatdiskussionen 

Till sist, genom resultatet har bakgrunden fått grund för sina påstående. Det har visat hur 
man kan utveckla enskilda förmågor inom ramen för muntlig samt skriftlig matematisk 
kommunikation. Denna resultatdiskussion har i sin tur gett en klarhet i hur bakgrunden 
och resultat sammanförs i ett större sammanhang. Där fokus har varit att ge läsaren i 
inblick i hur man i praktiken kan bedriva en undervisning där den muntliga 
kommunikationen ligger i fokus. Ett fokus på diskussionen har varit hur den muntliga 
kommunikationen kan bedrivas i form av grupparbeten. Vilket beror på att flertalet studier 
och att det i bakgrunden framhävs hur grupparbeten kan främja kommunikationen. 
Vidare, ett stort fokus har även lagts på begreppsförståelse då även detta är något som 
både samtliga författare samt Skolverket har påvisat som en väsentlig del av den muntliga 
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matematiska kommunikationen. Slutligen, den har även klargjort mina tankar utifrån de 
kunskaper som bakgrunden och resultatet har gett mig. När det är mina egna tankar som 
framkommer tydliggörs det via enligt mig eller jag. Dock baseras sig mina tankar kring 
detta på bakgrunden och resultatet. 

7. Slutsats  

Studien syfte var att svara på frågan; Vad har muntlig matematisk kommunikation för 
betydelse för elevernas möjlighet till att utveckla grundskolans förmågor inom 
matematikämnet? Denna systematiska litteraturstudie har behandlat vad den muntlig 
kommunikativa undervisningen innebär för elevernas utveckling av de fem matematiska 
förmågorna. Den har påvisat att muntlig kommunikation i allra största mån hjälper 
eleverna att utveckla de fem förmågorna. Det har möjliggjorts med en bakgrund med där 
det lyfts fram olika delar av muntlig kommunikation. Dels hur vetenskapen ser på 
kommunikation och muntlig matematisk kommunikation. Dels för vilka olika typer av 
muntlig matematisk kommunikation som kan ske i ett klassrum. Fokus i bakgrunden låg 
även på att presentera de fem förmågorna. Vidare, med ett resultat där flertalet 
undervisningsmoment som t.ex. loggboksskrivning, grupparbete, ett matematiskt språk 
av lärare samt medvetna frågor av läraren visar på hur muntlig kommunikation stärker 
elevernas möjlighet till att utveckla förmågorna har den muntliga matematiska 
kommunikationens betydelse stärkts ytterligare. Ytterligare, diskuterades vad som 
framkom i resultat med bakgrunden. Diskussionens upplägg var att utifrån 
kommunikationsförmågan påvisa för hur de olika undervisningsmomenten kunde 
användas. Slutligen, genom diskussionen där resultat och bakgrund gemensamt bevisar 
vikten av att bedriva en matematisk kommunikation i klassrummet besvaras 
frågeställningen.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Utifrån, denna systematiska litteraturstudie finns det flertalet intryck som skulle kunna 
passa i en framtida studie där grupparbete kanske skulle kunna ligga till grund. Om en 
empirisk studie ska genomföras skulle man kunna tänka sig att det är passande att studera 
hur grupparbeten fungera på den svenska skolan. Är läraren aktiv under grupparbetena 
eller förlitar hen sig på att eleverna utnyttjar grupparbetena på bästa vis. Ytterligare, skulle 
det vara intressant att genomföra en empirisk studie där man intervjuar svenska elever om 
deras begreppsförståelse. Om man vill gå vidare med den studien kanske man till och 
med kunna undersöka med hjälp av något av de undervisningsmomenten som artiklar 
hänvisar till. I anknytning till en empirisk studie hade det även varit intressant att genom 
föra ytterligare en systematisk litteraturstudie där man fokuserar på t.ex. 
begreppsförståelse eller grupparbeten. 

I övrigt skulle det också vara intressant hur väl läromedel stödjer en matematisk 
kommunikation, som denna systematiska litterastudie samt hur de tar hänsyn till de 
matematiska begrepp som denna studie påvisar är det av yttersta vikt för elevernas 
förmåga till att kommunicera samt resonera matematiskt. Man skulle då kunna studera 
om det är läroboken och dess innehåll som står i fokus eller om läraren använder externa 
övningar som ska gynna elevernas förmåga till kommunikation. Denna empiriska studie 
lockar även mig till att genomföra som kommande examensarbete. 
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